
: 

0

 

د
 

 ا

 ا

1
 

7
7
 
0
 
0

 

3 

ا
 

0 7. .1 / ِ 

3
2
 

«
2
 

. 
0
 

00
 

1 

7
 

: 

2

غ

 

0-6 : 10 

> 

2
 
0
#
 

 ا
90 

 هد

0
 

5 
0 

 و

0

 
ل
ا
د
 







7: 35 0 0-4 ١ 

 موعو ةض اعواد املا ١ ينيعال» ةيرلاوخوي اوف محاج َ 1
 1 "7 ا

 / 4 ١
, 1 5 

 1 نأ

1 1 
7 2 

 : ١

 0 .٠

: 

- 
 كلك

 امل 4
 هان

5 

35 

1 7 
 0 ا

: 

 ١

1 

0 ْ 

 1 و 1

 5 ١

 ص 1 5-7 7



| 812121090 84( 

 طاآاتاب ظالفتمال 0851151410110 11 ظاظاناتخل 1 !اللشخشلا 0

 ا. عل. 2836 1٠

 4 14111"1811-1 هس خ14 11711

02135 111 
 مط 1121311 0021015 150114111118515 .41:873101 1

 آخ 11 1س اآن11, خ110141101118آ5 11

4 

0415801:0 412801780 41110. 

 ممهظ5 1 عضجاامذ

 115111 ذظذظ1011 12.

 1111101 خلآ] 11511810111

 طوموردت' هماتط 1 118 10181011 80198 21:1 1 1
5611015 51511020111 

111 223810 0118195102110 8341310, 1117. 58-3, 

1899. 





 ةيزهتو - 3 يتثالا - هرا8, رنيدلا - ا دبثذ هأ 14 ينشالا

 ةيقل#, طاطخنل 0 تهتنا سس )ويب مايل س ةهي18 رتو - ىهر4 ِنيَمَللَ 5 انتجاح 5

 هير 2 2000 3006 : < 01. 30006 11,19 © ذولالرك د. لس هال 0 32

 0 هبل نينا ب هصيرقرا *يِضْللا - ةركسر هلق. 1 3006: < هلل. ىوم,18 د.

 0, ةرئادلا 0 سمو مس اومو ,10, نيرطقلا - ١12 اسههورغ - دوحرتكر

 16 نيّذللا - 0 1ر22 نيكلا م مد17,18, نيذللا تب نو .,78 2, واش.
4 5 3 

 2 دا
 5 4م ولا 7

 مج دوج دوو حا ع هع اوم معد و طيامم ١ دم ل ف 7 ,



 هصاوكلا تالا

 نع اهداعبا

 راهنلا لدعم را

 د كرش
 قئاقد جرد

 3 76 ٠

 4م 1 : 6 تحن يذلا

 ب يبن اهنم ةثلثلا 2 ٠.
0 : 

 4 ايد عاجشلا نم ربل

 هم  محمأ سرواطنتق سرف نطب

 ج لإ | سرلا ذخف طسو
 تي سرفلا اذه رفاح ْ

 2 لم رُولا اذه لج ظ

 0. 3 سرفلا اذه عل :

 بكاوك نم ءيضملا

 لم للكإلا

 0530 م

 ضبمم نم ءاملا بصم لوا

 وللا

 نسم ءاملا بَصُم طسو

 : ضيملا ٠
 ضبا نم ءاملا بّصمرخآ

 يرجح مع

 م 8

2 

 1". و

 : يف اهعافترا

 ةأ ءامسلا طسو

 جرد

 طن

 |قئاقد

 ينك فا

 ضرالا قوف

 قئاقد جرد

 5 ةييسا

 ا

 و

 يا

 ١ سلام هيبتا جا

 يتلا ءازجالا

 ان

 قئافد جرد

 نن ركلا يذل اندا ةئسل كلاثلا مظعلا يف ةروهشملا ةتباثلا ب

 يلا ءازجالا

 علطت اهغم

 !قئاقد جرد

 ال بصق

 دك نزمق
 م اضف

 ك.طلق

 8 طلر

 85 ص هل كر

 بسلا اذه نْف

 قوف ثكم هل سيل
 هي ا

 ك جش |وم ةبر

 0 اصر

8 2 

 3 كس كم كحاس

 جلها

 اضيفحأ

 يتلا ءازجإلا

 . بيغت اهعم'

 ل زاس

 1( 000. سراطيق



 اهكفل

 هةاسو

 ةّيرعلاب

 ةسيونللا نازيلا- لك
 ةيلامشلا نازيملا ةمك

 ترعلا ب

 , يارلا بوقرع
 ”يامخ برُثعلا ةلوّسل لك

 ”يئارع يئارا نبع

 يئارلا م“ مسح

 !ةريفَّضلا دسألا ةياَوذ |[

 يف نيذللا نْيملَظَملا دحا

 برقم
 / اول م

 هتمطنم يف يتلا نم لؤالا
 اوف ألا
 .اهنم كلاثلا
 بأكل مباتلا ين :

 هنم يناثلا

 ةنيفسلا رب ودت

 اجريرسم قش

6 

 ا

8 
 دل وم
2 
 وم بك
 35 ذيك

525 

 ١ الل

#0 
0 

 ك

 00 ا

 نع اهداعبا

 راهنلا لدعم

 ةتياصا سرت | قئاقد “

 8م 0

 مل 635 + < م

© 

 1 كك 6

 يف اهعافترا

 ءامسلا طسو

 قئافد جرد

0 

0 

1 

 ف 85ر

0 5 

0 : 

 ل

2-3 

 ى ض

 : هف

 ىف طن

2-0-3 
 م

 و أ

 اهدكم' فصن

 ضرالا ٌقوف

 قئافد جرد

28 
 مي لف

0 
 لا ذم

 + ع
 وب بع

0 

 يي اكد

 مالم 1 0

 د 20 1 ع

 د1 اها مالي يروا اي مع ع اب

 اهغ. ل

 يتلا :ءازجالا
 ءاينل]: طسوتت

 اهعم

| 

 قئاقد جرد

 م نر

 ره هنر

) 2 

32 

1 

 1 غ0طج عا مر ل

 اع م

 ش2 ا لا 1 68 عددا ا موسع

 نيكل يدل 5 نسل تلال مما يف ةدوهشلا ةئالا بكاوكلا تالا

 ف ءازجالا

 علطت اهعم

 مرد

 هل حرا دب

 بأ ىر

 زك بلر
 اضم م

 7 صر

 (85 زصر

9 

 مي

 جرا موع عدن هك موجات م توام

 : |[قئاقد

 هم طن

 بم وب
1 

 و
 ول

 ول

 هع

 ا

 ف ري



 1 م حل | موسع

31 

0 

 م1 4 أ "ع نا( رحأ نع :( 15

(1١ 

31 

 : ةروكذملا بكوكلا هذه ءايسأ

 ضعبو يناثلا مظعلا يف يتلا
 كلاثلا

 41 ل
 وهو سذسردنا سار

 أنف

 ةلا قع جرخم

 ا
 سالفريا نار

 ةيمامت ايلا طسو
 ياغ ناظر لا رسل

 دسالا ولع
 حا

 ءازوللا سار

 فكل ا ىهو ةأرألا

 ( .ظ

 2 ةياامعاع 00

 و <

 ءاينلا كيضرتت ايهديتس حاجتي
 0 ضراللا ىقوف. ءامسا طسو

 قئاقد جرد قئافد جرد قئاقد جرد

 م  زي|وك بق طأ دو

 وم طص 3 الق | زب وص

: -- 
 2 مرإ دم دص دك نق

 مسا شري © 0 و

 همضد-لع نع

 ةعيىة

 )ا

9 - 

 يتلا ءا ازجالا

 هه لشا|هل رض

 دك لس|بل زق

 كال 2
 زك هكر وه هف

 ى هضاريب ْزِق

 كل هلا كا
 سب عادم دق
 2 اق هم رق

 * اهاان طق

 4 م

 يو راق

 علطتت اهعم

 قئاقد جرد

 ل دصر

8 3 
 تبغ اصر

 كل انر |

 « لف

 وم صر

 حم باس
 بم بز

 وش

7 
3 

 ول اق

1 

 ل طيس

 6 06 م1 0

 .ىنانفكأل #4 2 ا 1 أ 0 0 5

 ساس

 يتلا ءازجالا
 بيغت اهعم

4 

١-0 

586 

 عا 8 47 ةسماش

2# 
|) 

 1) 000. سدنمردنا - 2) 000. زلقا - 3) 000. سالفرفا



 مك

 1 يح | مهي

 يا م | مسحب

2) 0-0 0 6 26 3) + 

 يف تلا ةتباثلا بكاوكلإ ءامسا

 يناثلا ضعبو لوالا مظعلا

 سا 2

 ةروكّذملا فكاءاوكلا هزه ءاسأ

 ضعبو يناثلا مظعلا يف ينلا
 كاانلا

 ةّكفلا ري

 ةجاجدلا بند

 ةجاجدلا راقثم

 لماح سواسرف بنج
 لوغلا نمأر

 ديب لوفلا سأر

 سواسرف

 نع اهداعب|
 راهنلا لدعم

 نع اهداع |.

 راها :لدفم

 قئاقد | جرد

 ا

 يع

 ده نايز

 رح مع

1". 3 

 يف اهعافترا“

 ءامسلا طسو

 هل

 ضرالا قوف

 جرد ام 6 4

0 

2 0 4 1 

1 

 | هس« سيح 1 0
 ا

 0 يسم يا

0-1 . 

 يق مك 4

9 0 

© 

 ا[ 0-2 ه2

0 

 ضرالا قوف

 3 جرد.

 هي

 ملا

 يتلا ءازجالا
 ءايلآ طسوتت

 ا

 قئاقد مجرد

/ 

0 
 دن سر

 د طعر

 قتلا ءازجالا

 علت امس
 مرد قئاقد

 0 7 رك د[ * بدع مسج |

0 

0 

 م

 . يح ل يم

 اهي

 كي اج م سك

 ل مب ل كو

 2ع 9
.- 

١© 
6 

6< 
 2م

 ىتلا ءازجالا

 علطت اهعم

 جرد قئاقد

 ىتلا ءازجالا
 بيغت ' اهم

 قئاقد جرد

© 

 ا 1
5 

 ع 22 |

 يم
 ا ايضا

 ني َرَمْلا يذل اندا ةنسل يناثلا مظملا يف ةروهشملا ةتباثلا بكاوكلا تالا-

 يتلا ءازحالا

 رج رويت دار دع انج <

 | بيت اهعم

 قئاقد جرد



 قع

 يف ؛يتلا ةتباثلا بكاوكلا ءامسا

 ءازْوْلا لجي [

 ةمماشلا قارمشلا ْ
 8 ل ا

 يناهلا ليس

007 00 

 نْينرَملا يذل دا ةنسل لالا .مظعلا يف ةروهاملا ةتباثلا بكاوكلا تالاح

 يناثلا ضعبو لوالا علا

 ياآ نفسا
 ءاذؤملا كدت

 دكا نود ' 8

2 

 ةمناملا ىئرعشلا

 ”سرواطنق لجر

 مس 2) 000. سراطيف '

0 

 نع اهداعبا

 .راهنلا لدم“

 جرد قئاقد

03 

 وى .ايو

 مك 60

 در م

0 

 يف اهعافترا

 ءاهسلا طسو

 مرد قئاقد

 سو

 ره 0 اي مي © هيدا عل ثيناهت ©

 ضرالا قوف

 جرد قئاقد

 باق

 لف طّْض

 نا بق
 | هف

 نا
 ال وق
 بس ةص

 5 دضص

 5 بق

 قتلا ءازجالا
 ولا طرح

 | هس

 قئاقد جرد

. 

2 
 دل طصو:

 دل اص

 ديا ىف

 ك. دلق

 تر

 ا
 ا

 تلا ءازجالا

 علطت اهعم

 مرد قئاقد

 جرا ا

 هك دكف
 كرم

 ى

 ا

0-001 
 مين زج
 ف
0 
 فو

 ده لهل

 57 دض

 اضن

 1) 113 1100116 ذل م3عتطتق 5660 أذطانق : 560 طمقست6[168 60 م0 ايرا



 اضمك

 1 اسس ٠ د 50 - .٠

 جوربلا ةقطت» نع ةّيبونجلا روصلا يف يتلا ةتباثلا بكاوكلا ءامما نم

 أيضا اذه نم ميل

 اذه نم ىبونلا ىقابلا كولا .

 لوطلا

 قئاقد

 ل صر

 كك .صر

 يبوبلا توما ةروص بكاوك ليسا

 ءاملا فرط ىلع ىبوبجلا تملا مف يف يذلا قو

 . بكوكلا اذهل يللاتلا

 ةمّدقملا ةئثثلا هذه ريع ا كأااغلا

 تر موقأ- يف يذلا كركلا

 ةيبونملا ةكصؤّشلا يف يذلا يبونجلا
 هنطب يف نيذللا نيالا نم رولا
 ظ مّدقملا
 ةلامثلا ةكوشلا يف يتلا ةثثثلا 8 عا

 ةثاثلا هذه نم هةوتلا

 . ةثاثلا هذه نم مدقملا
 هبنذ فرط ىللغ يذلا

 ةاشلا ةثلعلا نم مدقمل

 ةثالا هذه نم طسوالا

 ةثاثلا هذه نم رجؤوملا

 هيدي نيب يذلا ملظملا بكوكلا .

 06 62 ب ع غ7

© 

 اى

 | اع

 5 اذى بانيت < 2
1 

 ضرعلا

 قئاقد جرد

 نا 4

3 

7 5 

 هب بك
 دك
 ى وب

200060 

0 

 مب ف

 -] بنا

03-0 

 ى م
 هبا بك

 هلم

 ىابك
 و

 3 ل

 ةههلا تامالع

6 

 ةمظملا بتار»

 1) 0084. تسل



 | جؤربلا ةّقّطْنم_ نع ةّيبونملا رّوُصلا يف يتلا .ةئباثلا بكاوككا ءامسا نم

 ةرخزلا هذخف طنَسو ىلع يذلا

 ْ هينذ فرط ىلع يتلا ةثلثلا نم يلاهثلا

 ةمدقملا هلجر يف نيذللا نّيتثالا نم يبوبجلا ٠

 د نينثالا نم ل 1

 1 ةرمجملا ة هروص ك٠ كا أمس نم

 ةرمجملا لَفَسَأ يف نيذللا نينثالا ن ٠ يلامثلا

 رانلا عضوم وهو 00 طسو يف يذلا

 رانلا 2 ف نب ذللا ن نيب راقثمل نينثالا نم يبونجلا

 رانلا ناسل نم بهَا فرط ىلع يذلا

 لوطلا

 قئافد جرد

 م هيد
 ى دير

 3 ميد

 ل لَو

3 1 

 َُن

3 

 كل ومر

0 
 رءر

 ن :سمهر

 ى دئر

 ىوبجلا لياكإلا ةروص تكا 00

 نيذإل ليخاإلا سيومت" يف يبلا ةتسلا نم مدقملا

 ةّسلا اي توبا نكوكلا

 يئارلا تبهر يدب نيب وهو هولث يذلا

 لاهثلا' نم اذه ولتي يذلا :يضلا
 يضل اذه نم يلاهثلا

 نيم نيالا نم مدقمل

 نيَملظلا 0 يقابلا بكوكلا

 كك صر

 04 جب نع 191 تو

6 

 ع

 ةهملا تامالع :

(0١ 

ُ 

 ّخ

 اف

 ةمظعلا بتارم

 1 1م. 5 237



 ا تيفي

 ةثلثلا هذه نم رخوملا
 ىّتسللا هعا رذ ىلع يذلا

 نكالا هدعاس ىلع يذلا

 ١ سلول اةييعت لصأ يف يذلا 0 ٠

 هنم ةنيلامثلا ةماظلا فاوكلا نم لا

 هنم ةئلاهشلا ةماطلا فاوكلا نم مدقملا ”ىكوكلا
 هنيع ىلع هترصاخ ىلع تلا ةثلثلا نم روما
 ىتمبلا سرا دخق يف نيذللا نيب راقتملا نيالا نم مّدقملا
 نسرتلا: نأ" نت نال ديقألا نم مدلل
 انهزم ل فوكلا

 لجرلا نم بيرق ىتميلا هذخف يف يذلا
 رفاخلا ىلع ىَرَسِيلا همدق ىلع يذلا
 وهو ةبمدقملا سلا هلجر قط ىلع يذلا رينا

 3 سرفلا لجر 9
 لجزلا نم يرنلا هيكسر ىلع يذلا بفكوكلا

 نمالا و ىلع يذلا

 ىلا ةرختؤملا للا ىلع يتلا نم سداسلا
 قرا قلك لفسو برت يذلا

 أ جودإلا ةَقّطْنم نع ةّيبونملا رّوصلا يف يتلا ةتباثلا بكاوككا ءامما نمأ

 ا عيسلا ل اخر فرط لغ يذلا _نكوكلا

 1 ا

 عيسلا ةروص بكاوك ءامسا

 نيرا 1 نوفل

 قئاقدأ جرد | قئاقدأ جرد

 5 ع 2

 ا يل

 هب هك | ال دير

 2 2 قى طر

 2 د َْن

 هناا 2

 نك م5 -

 ى وهإ|ل مف
53 5-6 

 ن1 أ

 لك عا

 20 يلا كبت

 ني غ1 )ل طيش

 مي ةعا اخ نر

 م لع ذو

 ى طمان هر

 ى هلال زضق

 ن 50 طر

 ةمظعلا بتارءا ةهملا تانالع

 قلد :ج
 ريك. -ج

 َح

 يع
2 

9 

0 

0 
35 

 ١

 : ّح

 1 َح

 2 ا 9

0 

 1) 14 نه. # لس 2) اصع. 2 236,7. ل 83) 707686 سرفلا هانم ماتو سرواطنق



 لوطلا ظ
 جوربلا ةقطشر غن ةكيونملا ديلا يف يتلا ةتباثلا بكاوكلا ءامسا م

 قئافد مرد

 ك اق ةّيبونلا سأكلا نذأ ىلع يثذلا كوكل
 ن بصق ةيلامثلا سأكلا نذأ ىلع يذلا

 بناترلا .ةروص دا ءامسا

 ل يف عاجشلا د باول راقنم يف و يذلا
 2 هسأر نم بيرق هقلع يف يذلا
 م نعألا مّدقملا حانلا يف يذلا
 ل رحوملا حانللا يف نيذللا نْيَنثالا نم مّدقملا
 ى 4# |هنم ا فكوكلا

 1 عاجشلا دنع هلجر فرط ىلع يذلا

 ا كلا احل كلا دوب

© 

093 

2 

7 
 51 و اخ : ١

 نايلظلا ىعسلو سرفو ناسا هروص وهو 1 سرواطتق كار ءامسا نم

 *سرواطنق ناو ف يلا ةعررالا ند ىركل

 ”اهنم يلامثلا بكوكلا .
 ن.سقايلا نطسوألا نيالا نم مدقملا

 سومر«

 ةعب رالا نم يناثلا وهو نيدثالا ندع نم ع

 ىرسإلا ةمدقللا هفيك ىلع يذلا
 07 لا هقتكا ىلع يذلا

 نيفابلا ند ِ.ثناالا نم ”سارغلا سأر ىلع يذلا
 هنم نا قشلا ىلع يتلا ةثلثلا نم مدقملا

 اهنم طسوالا

 ك:.

 يد او

2 0 

 يا

 ا رذق
 لوو

 ى جير

0 

 اب ممر أم ةااش اه مح 9 ى هر

60 1 0 8 

 نب

 ّح

3 

 ب
-- 

 ل

 ةمظعلا ثتار

 لضم

 بم مم 8

 1) 000. سراطتف - 2) 004. سراطيف - 8) 004. اههنم - 4) 000. سرافلا



 ضيف

 37 ظ ةمظملا بتارءإ ةهجلا تامالع تنبأ جوربلا ةقطدم. نع ةّبوتملا نوصل يف يتلا ةتباثلا بكاوكلا ءاما نف

 1 قئاقد جرد قئاقد جرد

 نأكلا ةر دروص 208 ءامسأ

 اا اا ىادحلاذن جي ظ هنذأ لع يذلا وكلا
0 ' 

 2 0 هلال ض هسار يف يذلا بكوكلا

 : 3 قا ل بص < ةيئاولا ىرعَشلا » وهو بأَكلا مف يف يذلا ريل

 | 0 ةمدقملا هلجر ف ذر لع يذلا

 3 ك اماى بق ىرسلا هذغف ليمأ ف يذلا
 ريعص 3 هم ُح 0 لا ىئمللا هذ لصا 2 يذلا

 2 3 ' ةازرب دض هب ذخف نيب اهف هنطب تحت يذلا

 9 5 3 تن .قى ينسب هجر ىلع يذلا

 ظ ش ْ ْ ةروص يف هل د مو

 ا” ا هام ع نييضملا نيتثالا نم رخوملا
 0 ا او [ يرض |.هنم مدقمل

 بدلا مدَقم بكاوك نم

 4 ملا يلا هقنع يف وهو هساكلا مدقم يف يذلا
 | لا ل 4 يالا ىلا ظوهو هفأك يف يذلا يلا ءيضملا

9 ْ ْ 

 سأكلا وهو ” سريطارقا ةدوص بكاوك ” ةسقب
 2 ٌٌء 2 9 1

 م ظ 3 ٍ يلاهثلا سأكلا مف ديودت ىلع يذلا بكوكلا

 1) 000. تسلل - 2) ةمو. 5 236, عمات 1عتااتت ذه 00166 06510623, ينم هممالضظ6ط ه0

 21هجتق, 87لعهمر, هأ معتستقف 8661186 072166218. - 3) 000. شروطوربا



 اننا

 | ضرغلا |[ لوطلا ْ
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 :أقئاقد جرد قئافد جرد

 يف ىتلا ةعبرالا نم مّدقملا قّشلا يف يذلا يلامثلا

 (ل با ] زاوبلا
 ن "4 . ةعبرالا هذه نم رخؤمل

5-5-9 

 ام

3 
 ْ 0 2 |[ئىسو تيطنلا دعي نيذللا نيثالا نسم رشا

 0 213 ظل و0 # هيرتلا »

 ظ 3
3 
ْ 

 د 9. م48 ايك نيَتثالا دعب يتلا ةثلثلا نم رجؤملا
 د خذ [ 217 هم ندب اقملا نيتثالا ن م يلاهشلا

 : يسد ا ا ايهنم قولا

 بنرالا كاش و

 , 0 ل رم مّدقلا ّقّشلا يف اهرْهظ يف يتلا ةمبرالا نم * يلاهثلا .

 دو د ما 4 ف نم ثلا قبثلا نم يلا ١
 20 ل راع ا كتارألا " ذ ين يذلا ل01
 0-0 هب” ظلا| 2] "نم | اهتم ىلا ةمدقلا لجرلا فرط يدب نيب يذلا
 0 هي  ههز ك1 3و اهدّسَج طسو لع يذلا

 3 ل امهإ» اص اهنطب تحت يذلا ىكوكلا
 َج ن دمأل هصأ نترحوملا نيلجَرلا يف نيذللا نيتثالا نم يلاعثلا
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 ضرعلا لوطلا ظ

 ةمظملا بتارم| ةهللا تامالع | جودبلا ةَّفّطْنِم نع ةيبونإلا رّوصلا يف يتلا ةتباثلا بكارككا ءامسا نم
 3 قئاقدأ جرد | قئاقدأ جرد

 ِ_ هه 58 0-2 3 اهنم طسل

 9 ما[م هكا[ ك طص [ ةقططنملا يف يتلا ةثاثلا نم ولا
 _ 0 هكا هم هفس ضبفم دنع يذلا

 د ع املا نا زص فييسلا سأو دنع يتلا ةفاضملا ةثلثلا نم ' يلامشلا

 ريغص جا ى.طك ان .رص ةثاثلا هذه نم طسونللا
 جا ك طكأن نضأ ٠ ...اهنم يونا وهو ةثثلاهذه نم مّدقملا
 لجر # وهو ىَرْسبلا هلجر فرط ىلع يذل يلا

 ١ ل.ل ---اض 4 ءازوللا

 د هب لاى بص|  هبوقرع قوفوهو اذه نم يلاهثلا بكوكلا
 د يس داى الإل نم ”ىرسبلا بقع تحت يذلا جراخلا
 سيك ج١ ح 1 ل اك. اع :: ةرلا ىتبلا هير تت يذلا

 رهّتلا بكاوك نمو

 ريكد | ج |ن لال طصا| هلا سأد لعوهو اجلا لجي فرط ىلع يذلا
 ا ا رهنلا بكاوك رخا وهو ريبكلا لا .

 0 ظ ن باى 4 ” مأطملا يف يتلا ةعبرالا ولتب يذلا

 3 نانيلا ك هل طسوالا يدي نيب كلاثلا .
 ع ت24 + ةعبرالا نم مّدقملا
 5 3 و1 ةمئرالا نم رغما

 00 ا أك 3 عبارلا اذه لبق يذلا ثلاثلا بكوكلا
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 ةمظعلا بتارم| ةهملا تامالعأ| ظ جودبلا ةَقّطْنم_نع ةّيبونجلا رّوّصلا يف يتلا ةتباثلا بكاوكلا ءاهسا نم
 قئاقدإ جرد | قئاقدأ جرد :

 3 دل هك أ ى جا ”مديخل نأ ىلا ةثلثلا نم طسوملا ْ

 م 4 جاوا 128 ىو ةئاثلا هذه نم يلاهثلا
 3 2ك هاو »ا هيَ يف نيذللا نييكوكلا نم رولا
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 ا ل ل ا ١ طان هج هند فرط يف نيذللا نيتثالا دنع يذلا يلاهثلا

 يفضاعتا :ايرمالا ما كلا لج هبلَذ فرط ىلع يذلا 'ينونْلا بكوكل .

 رابط بكاوك نمو
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 2 ةثلثلا هذه نيالا
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 ي اا هبن ذ دنع ةرخؤملا هتكحوش يف يذلا

 ءأغ منح ف ل 1 4 ىو قع 856 2 ا وم بنس جرملا نمت دنع انغروس يف دل امو

 رحبلا ميس وهو سطبق بكاوك نم

 0 هم ىلع نس .؟ 0 وديك

 ع

 4م

 هيلا تامالع

2 

 ْس

3 

© 

0١ 

 ةيقسلا تام

 ا رآلا يزل "اننا ةنسل جوربلا ةقطنم نع ةّيبونجلا روصلا

 دامك مك مك ©

(١ 

 1) ]مع © 234,9. - 2) ةررن0 313عاد7ءط]0708 1191. - 3) 000. سوطيق



 جودإلا ةّفّطْنم رّوص يف ينلا ةتباثلا بكاوكلا ءايما نم

 نيقابلا نيدثالا نع لالا

 ةرطا ضبقم رثأب امل يلاتلا بكوكلا
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 امهنم رولا بكوكلا
 توملا اذه نَّذ يف يذلا بكوكلا
 - ناكل طيخلا يف هبنَذ يف يتلا نم مدقملا
 ىوكلا اذهولتي يذلا
 ةمّدقتملا دعب يتلا ةرّيَنلا ةثلثلا نم مدقملا

 اهنم طسونملا
 .. ةثلثلا نم اذهولتب يذلا
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 ةمظعلا بتارم| ةهلا تامالع : جودإلا ةَفّطْنم_ رّوص يف يتلا ةتباثلا بكاوكلا ءامبا نم
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 يتلا نم *بودلا يف نيذللا نْيتئالا نم يلاهثلا
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 ج | ش |ل هدا ن بكس |يقاسا قاس يف نئذللا نيبداقتملا نينثالا نم مدقلا.
 نم بونإلا ةهج يف نيذللا نينثالا نم يلامثلا

 0 ش ل جا ى لس , ضبقلا
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 نم لوألا فاطعنالا يف يتلا ةشثلا نم طسوتلا
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 ةمظعلا بئارمأ ةهملا تامالع جودبلا فطن رّوص يف يتلا ةتباثلا بكاوكلا ءايما نم

 5 25 95 ©0095 طن ةقايلا ةثاثلا هذه ن م طسوتملا

 ُه نش قم با نر ويأَذ فرع لع قا وأ ناكل

 5 ندا 2 -.ةف طم هولث يذلا تاركا

 د 3 هلا و 3 يذلا رهَظ يف يذلا نم مّدقملا
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 د جبال عل" هين ذ لامك يف يثلا ةمبذإل نم يونج
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 3 15 ناد ىتميلا ”قاسلا ذخن يف يذلا
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 ىَرْسلا هله نم يارلا ةَبكحَر لع يذلا
 .  ةرموبلا هلبتب نم هبوقرع ىلع يذلا

 قرسلا هذخف يف يذلا

 ةرخؤوملا تملا يارا قاس لع يذلا

 ةرحوملا هنرق يف يتلا ةثثلا نم مّدقمل
 ةثثلا هذه نم .طسونلا

 ةروكذمل ةثاثلا هذه نم ىبونإلا ٠
 يذلا مق يف يتلا ةثلثلا نم يبونجلا

 امّدقملا

 هقق يف هولم يذلا ثلاثلا بكوكلا
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 يدجلا نطب يف يذلا نيب راقثملا نينثالا نم مدقمل
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 لوطلا

 جوردبلا ةّقطنما روص يف يتلا ةتباثلا بكاوككا ءامما نم

 قئاقد جرد

 نازيملا ة هروص بكاوك امنا

 ى طر هللا ةلكلا كارك نم ردا يركا
 25 0 1 اذه نم يلامشلا ميلا

 هه حسد . ةلامثلا دل فرط ف يلا .ب كاكا نم ريتا

 ى هير ةسسونجلا ةَكلا يف يلا. نم: طسوتلا
 لب تكوكلا اذهل :يلاثلا بكوكلا

 7 ةلاشلا كلا نم طِيوتْلا بكركل
 برقعلا ةدوص بكاوك ءامسا

 :ترعلا "يع نيب ب ينلا ةثلثلا نم يلامشلا

 ةثلثلا هذه نم طولا

 ةثثثلا هذه نم .يونجلا بكوكلا
 برقعلا ردص يف يلا ةضملا ةثلثلا .نم مدقملا

 رخآلا اهنم طسؤألا وهو: 1 برقعلا نأق ٍِه
 ةثلثلا هذه نم را فركلا

 لوألا * ” ةزرخلا يف اذه ولي يذلا نكوكلا

 ةناثلا ةزرخا يف يذلا
 ةثلاثلا ةز 48 ا ف يذلا يلاهشلا فَْضَلا

 ةعبارلا ةزركا يف هول, يذلا
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 جودبلا ةَقّطْنم رّوص يف يتلا ةتباثلا بكاوكلا ءامسا نم

 فزع 0 ' ةريِمّصلا ىلع يذلا نيكلا مدقملا

 « نسال

 * ةريفطلا ىلع هولت يذلا ىكوكلا

 لوطلا

 جرد

 لل. كف
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 ىرسلا مدَّملا فرط ىلع يذلا

 ىلا ملا فرع نع يذلا لاا
 ةلثسلا لي ذ ىرجم ىلع يذلا
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 ضيا ةرغولا هذخف 1 يف يذلا
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 ناطرسلا ةدوص يف يتلا بكاوكلا *ءامسا
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 ] 5 جا ش ل نإ ا قيس هموُكأ ىلع يذلا كولا

 ريكا يح © ن  دلم نيالا هبوقرع لع يذلا

 ا | نش هل هل | لا جكس ىلا هتبكر ىلع يذلا ب تكوكلا

 دان( شا|ت دا 35 ١ رتيألا يوقع ىلع يذلا كوكل

ىهو ؛سذسوردنا فاوك نمو
 57 ّ 1 يلا 31 1 ي

 0| ش دك | الا ف ”سذوردنا ىفتك نيب يذلا ل
 00| نش |[ وكا* هب | ”"اهقط قوف .ييتلا ةثثلا نم يبونجلا
 .: ع س ان دم | ن هس و ف ىلا ةثلثلا نم جراخلا مدقملا

 4 شس |( 3 ن 3 ىرسبلا اهاجر قوف يذلا نكوكلا

 لكلا وهو" سس مئاغبرط تك اوك: قمو

 | 3 ِءآ
 011 ش |ل واى افا ديلا ىاز يف يذلا ىكوكلا
 ع خخ كى 3 هلفسأ يف ىنلا ةثلثلا نم مدقملا
 "01 #8 طا + ةثلثلا هذه رخا يف يذلا ىكوكلا

 يذل ”اضقا ةئسل حوربلا ةقطنم يف ةرهاظلا ريل يف يتلا ةتباثل بكاوكلا ءاهمأ ”ءادتبا

 ْ ةرجوال اعد ةئسلا يهو نان ركل

 لما ةروص دكر اب

 3 زر اي لما نرق يف نيذالا نينثالا نم مّدقملا بكوكل

 1) 600. شدنبردنا ب 2) 004. سدنءوردنا - 8) 008. اهتفش - 4) ظممم» معو يملا اهَفك - 5) 4.
 شاغبرط ب 6) آم. 201. 230,2. - 7) 113عانةطتمتءعو - اصقا 01مل
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 قئاقدأ جرد |قئاقد| جرد
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 0 | ى |ى* لاى و 1 جيم دع يلا
 5 0 4ب طن ن بر ةّملا قلع يف يتلا ةمدقتملا ؛ ةزروللا دب يذلا
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 2 اها باعأ اهنم يبونجلا فوكلا
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 باوبالا تت دق هحرصتو باتكحلا اذه طْبَّصب ىتنمملا ونا ولك لاق

 انبرختسا افاخ نحن انمار لوادملا 3 ةضن يف اهل اهأك

 ان رجاو ةئاثلا بكاوكا ٠ ءاعساو افارغلاو يرأتلاب أ ناش أمان

 ألما 9 لجل فورح يف مقو ام حالضإ نودب عبطلا هيف

 در نمو ٠ ًطالغألا هذه رك هللاوف فيحصتلاو

 باتكلا انما ةشئاللا انج عجل ريأذ اهحصت

 ةامتشملا لوادجلا مق اضا اهف انعط يتلا

 طنق_ؤ دادعا ليبصع

 لوادجلا يف اهانم لّمْللا فورح نأ هيلا راقلا هيبنت بجي مو
 لها بهذ ىلع ينمي ةّيلابروكشالا ةخشلا يف اهانمك

 قع ضو ليكم نع ةرابع ص كلذلف برغملا

 ةثافاث نع ظو ةئاثلث نع سو نيعست

 يش
 إب
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 هيذبت ىّتح كلذ ٠ هف انكَلسف راهنلا فالتخا نم ةعومجم لا تارّشملا ة ةصح وهف سوقلا تأ ف

 قفاو امو دل ا د ء نم هيلا جاتحي ايف ةءافك اهفف ءازجا ة ةرظع لضافتب جوربلا يمل

 لا كارم ةعسبرت تحت موسرملا لوبد لمعلا اذهو .هّصرع

 5 ذنفف لابقسالاو ماقبل باسل. ةعاسلا يف فلتخلا رمقلا ريس ةف رمم تدرا اذا © باب ©

 ةكح رح نم ناصقنلاو ةدايزلا لوادج يف هلب اب ام فرعاو كلا رمق نيمشلا نييءايم ]ضف

 ةعاسلا ١ فلفل نمتلانيسس قم هصقناذ قئاقدلا نم ناك ايف ا ةحرد لكل وهو. ةعاسلا يف رمقلا

 هدزو سش ىلا هسر نمو هم ىلا > نم ةعاسلا يف ”اهريسم تفرع ىتلا ةلّدعملا رمقلا ةصاح تناكاذا

 ريسملا وهف ناصقتلا وا ةدايزلا دمب ْمَنلب اف هيد 11د يم ةيعاخلا كلت تناك اذا ريسملا كلذ ىلع

 10 6 يغب اف ةعاسلا يف سمشلا ة<ص رح هنم ضُقناذ محلا

 1( 000. 6 رسص



 'اننم لزغ ارا هلْيق يذلا دولا ناك نإف هللا ءاش نإ ريِسّتلا تاِجَرَد دَّدَع وهف اهنم ناصقنلا وا اهللع

 6 كلذ ذو للا سوق فصن :نم كلذ مو غبا دارا ةجرد نيبو اهتم ريدا يتلا ةجردلا نيب

 نم مالا صاف لوألا ضنا لضفلا ناك نإف ظنا مث مث لالا وهف ناك ف نْيَتْصَملا ةلْضف نم

 نم ناك اف لوألا ةلضفلا ىلع ينعا اهللع لماما دزف 4 ةنيفا لضفلا ناك ناو لوألا ةلضفلا

 يذل دتولا ناك نإف ءريستلا تاجرد ددع وهف اهنم نافيا وا اهلع ةدايزلا د 3 < لوألا ةلضفلا 5

 كين نم هبسناف ناك اه .اهنم ريس يتلا ةحردلا نيبو مكي ءزلا نيب يذلا نيا زحف ملاطلا هلق

 نأاف 5508 3 لفشل لصاخلا وهف ناكاف نيتضنلا ةدق 3 ةشنلا كلت د ةيعو لكلا سوق

 لقالا يه تناك ناذ ةيناثلا ةلضفلا نم لصاملا صُقتاف لوألا ةلضفلا ع نم رثكا ةناثلا ةلضفلا تناك

 تايردتددمع وهف كسلا وا ةدابزلا دعب ةناثلا ةلضفلا نم ناك اه ةناثلا ةلضفلا ىلع لصاحلا دزف

 ظ ةجرد نيبو اهنم ريس يللا ةجردلا نيد يذلا دنسلا زيف عابا هآْق يذلا درا ناك كا ريما 0

 1 153 اخ نيادقلا نيا نع ةيسا كلا ربخ لخو رايعلا سرق ف , نم كلذ بسناف عباسلا دولا

 لصاملا صّقناف ىلوألا ةلضفلا نم رثكأ ةناثلا ةلضفلا كناك نإف رظنا مث هظّمحاف لصاملا وهف ناك

 نم ناك امف اهيلع لصاملا د دف لوألا ةلضفلا نم لفا ةناثلا ةلضفلا ثناك ناو ةنناثلا ةلضفلا نم

 ةجوزمملا ةلدعملا ءازحالا يه ريس تاجرد ددع وهف اهنم ناصقتنلا وا اهيلع ةدابزلا دعب ةناثلا ةاضفلا

 .ميقتسملا كلفلاو هللا علاطم نم 1

 ملاطملا هذه راتواو ءازجا ةرشع ةرشع لافت ميقتسملا كلفلا يف جوربلا علاطم ةفرعم باب
 5 ساما 0 2

 .ديرت دَل' لكل جوربلا ملاطمب ةفرعملا ؛ليستل ةفصنملا

 راثوا انفرن ميقتسملا .كلفلا ف نيعسل ماع ىلا هلق م مم المي ءازحا ةرشع 0 علاطم انثَأ 0 ا

 فصن رتو انذخاف باتكلا ردص يف مّدقتملا ممسرلا ىلع انأيع مااطملا ةفرعم اندرا اذإف .اهتمت ةفّضنملا علاطملا .
 هانسوق لص ايف اهت< ةموسرملا تارّشعلا هذه راثوا يف هانب رضف دآَبلا كلذ يف لوظالا راهنلا ةدايز

 1) 000. لهستلو
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 اهنم دحاو .لكك لّصح ام ديزت كنإف دّقَعلاو هتصاحو رمقلا يف امأ 5 بكاوكلا طاسوا ةدابز نم

 ذيباو لك ةصاح نم هما لصالا يف اهطاسوا ىلع هدزف ةيولملا ةثلثلا اًماو لصالا يف هطسو ىلع 6 15

 انماو لصألا يف هتماح ىلع اهننم دخاو لكأ لصحي ام ديزتف دراطُو ةَرعزلا اًماو .لصألا يف اهنم

 يف صنت ليواهتلا تاقوا نأ ملعاو ةداعلاك اهتموت كلذ تأّف اذإف سممْألا طسو لثم اهتإف اهظاسوأ

 5 ةضاملا 3 نم صقتاف * نانص تسو ةئام ثروت الكم اد اذهخاو أ 1 نورت ٌقرسلو ةنس ةئام 7

 اذهو لأ ٠ ءاش نإ ادبلأ ادحاو موي لصألل يذلا رهشلا نم
 رامتأ يف يهب اإو ديلاولا يف اه ال

 ىلا هللا ءاغ نإ اهابوحت ىلا ةحالا دنع لأملاو كْودلاو 548

 بيرقتلاب تيّيحا ثيح ىلا تْدش يح نم تالا ريرثتا با
: 

10 

 ”ليملا هف ملاطلا فيس جات 3 يف نتللع مع * ام وه ريشتلا اذه نأ ملعاو

 وهو دّلْلا 0 يهو دّلبلا تسار يوجو ميقتسملا كلفلا علاطم يهو قدا تاز يوج لاقف

 رظناف ام ع ٠ ىلا ام ةحرد ريشت تدرا اذا لاق .ىلاعت هللا ءاش نإ داتوالا نع اهدي ليدمت

 اهلا ريست نا 1 ينلا ةناثلا ةجردلا ىلاو لوألا ةحردلا يهو اين نإ ديرت يتلا ةمملا ع

اثلا ةخردلا مت كلذ علاطم نم لوألا ةحردلا ا كلف علاطم طقس موصل يحهو
 45 انو ةن

 ةناثلا ةجسردلا ملاطم نم ميقإلا يف ىل وألا ةجردلا ملاطم طقسأ مث 3 اهاتّمحاف لوألا ةلْضفلا ى ف يتب 1

و ميقتسملا كالفلا ملاطم يف اي.الوإ تأءف ام وحن ىلع مقالا كلذ يف
 ةناثلا 7 يمف يتب ام

ل م ةناثلا ةلّضفلاو كلدأل ةلّضفلا نيد ام لصف م 3 ايا: اهلج اف
 ةلْطَمللأ أهنم ءلصفا نع

لس نيب و اهأفّمحاف ةيناثلا ةلّضملل م لوألا #157
 ةجرد نع لوألا دك 7 نيَتلْصَملا ةلْضف يهو 

_مسف رشاملا هلْبق يذلا دولا ناك نإف هلْبق يذلا دولا
 90 كلذ ذو راهنلا سوق فصن نم دعبلا اذه 

ناك ناف رظنا : م ليام وهف ناكاف نيالا ةلطف نم ممنأل
 '> لما صقاف لوألا ةلّضَملل لْضَملا 

 ةدايزلا دعب ىلوالا َةلْضَتلا نم ناك اف اهيلع لصالا دزف ةنناثلا ةلضفا لضفلا ناك ناو لوألا ةلضفلا نم

 2) 064. ةسح -- 9) هه. هنا نيتسو سا و مه نيتسو - 4) 000. .ةمدحوو» بساراوج



 اا راس

 لصألا يف اهطاسؤا لع اهذ فكاوكلا طاسوا تادارزو اهعل اوطو نينسلا ليواحت تاقوا ةفرعم باب

 .باتكلا رخآ يف كلذل ةعوضوملا لوادجلا, كلذو

 طاسوا ىلع طاسوالا يف اهتاذايزو اهءلاوطو نينسلا ليواحت تاقوا فرعت نأ تدرا اًرحص لاق ة

 نوكتو. ليوتلا: ةلكس للا لمألا هد نئالتاتا ناذلا ىمدلؤم تس امنت 207
 يف ةكلمم يينلا ةماتلا نينسلا دّدع لثم ىلطا مث مث لصألا يف يقحلاو طسوالا سعئلا عضوُم تفرع دق

 هّمصا تدق لقا وه امث هيلا برقا وه ام وا تبصا ام ثنف ةّسورلا ل نينسلا لوم

 ةطوسملا نينسلا 1 ىف :نشعلا خشن نم كعم يقب أم لخدأ م هظمحاف ملاطملا نامززا نم هنحت

 رود نم رثكأ ناك نإ رْوَدلا ءاقلإ دمب ْملِب اف لّوالا ىلا ِهفْسَأَف اضيا نامزالا كل نم اهئاذإب ام ذو 0
 20 تأ اف لضألا ف 3 وقتلا تاعاس لع أاهد 0 ةلدّتمم تاعاسف لصح فه ىلع همسقا و هلظمحاف

 نم. ةضاملا مانألا للع دزو نيرشعو ةعبرا اهنم .قلأف نرشعو ةعبرا نم رثكا تناك ناذ تتاعالا

 رهشلا نم ةيضاملا مانألا تآصح امف اهب ثأدع نيرشعو ةعبرا نم لقا تناك ناو موي لصألا رث

 رهشلا نم ةيضاملا مانألا نم صُقتاذ ىضقنا دق طابس ناكو ةسييك ةئسلا تناك نإف رظناف تاعاسلاو

 نإفةنسلا كلت م يرأتلا كلذ يف سهلا مْوَك مث امي صْقنت الف ةسيك نكت مل ناو اًدحاو موي 5

 يف دمبالا اهدي مضْوُم بسحب ليدعتلاب هُمْوَمف لالا نم لّوالا طسولاك كل جرخي سمشلا طسو
 هم هنأت ول لوألا لع هتدارز فرعأف الو لوالا لثم يملا نع نل| عضو جرخ نإف ليوحتلا ة دس

 ةعاس نم كل لصح اف اف ةعاسلا يف فلكل 3 00 لع ناصقنلا كلذ وا ةدابزلا كلاث مقار

 وه ناك نا اهنم هْضْقتاو لوالا نم لقا يناثلا شه ثلا مضو“ ناك نإ ميوقتلا تاعاس ىلع هدف

 رظتابا كلذ ةفاتخلا مانألا كلانا 3 7 كلذ دمي ميوقتلا تاعاس نم لصح اف ركالا

 تاعاسلا نم هرادُمم فرعتف ميقتسملا كلفلا يف موسرملا مانألا ليدعت نم سلا ءْرج ءازإب ام ىلا

 د و رشع ةسخ لع اهتسقاف ليوحتلا تقو تاءاس وهف ْتَمَلب اف ميوقتلا تاعاس ىلع هديزتو ةلدّتلا

 دفنت ]خذا م :ةفايلاك ءامنلا طئشوق علاطلا هب فرعاو ميقتسملا كلفلا يف سلا ءْ ملاطم اهيلع

 لّصح اف كلذ ءازإب ام ذو ليوحتلا ينس يف بكاوكلاو رمقلا ةكصرح لوادج يف ةماقلا نينسلا



 ةئث مق م ًاقصنو موي ةنامو نيثلتو ة ةعس هريودت كلذ  ىلعا ن هرم ةماقتسا ىلع ريسل 7” يشل 9#

 ميقتس مث لوالا ماقلاك ةيناث يقل 3 موي رشع ' ةعبسو موي ةئام هريس يف عجل 1 0 مايا

 ناتعاس ال امو *نومسو ةمسو ةثائلث هرودت كل اهف 1م يتلا همايا عيمغ لوألا هتماقتساك

 مات .ىلاو ميقم وهف اب زكن مات ىلاو ميقتسم وهف ٠ . دكق ىلا » نم :ةلدعملا هتصاح تناك اذاو برقتلاب

 5 نم ةماقتسا ىلع دبي ؟رنب# :متتج ةدذلا مات ىلاو - * هن هلي ماع ىلاو مجار وهف 2

 عج م 57 موب نبرشعو * ةسخ - 6 ا نيعزاو اًدحأو ْس ةناهلت هريودت كلف ىلغأ

 لوألا هتماقتسا لزم متي مم لقالا هماقم: لثم نت مق موب 'يلثو اهو سراع قس يسوق

 هتصاح تناك اذإؤ بيرقتلاب موي رع 0 0 ناقو ةلامسم هوو تلال اهف مَعَ يتلا ُت عيمج ضيا

 مامت ىلاو جاد وهف مست مَ ىللاو ميقم وهف دب طن طسق ما دب متيم جدتق ىلا * نم ةلدعملا

 ؛0 ةماقتسا ىلع اهريودت كلف لعأ ن هرم ريست © ةرمزلاو 9. ٠ ميقتسم ةرو هدلا مات ىلاو مقم وف عل

 نيثلثو ةعبس اهريسم ف عجز مم مايا ةعبرا يق مث موي 5-5 فصنو #7 مو ةعسنو ننام

 اهمانا ميمجن لوألا اهيا ل“ ميقا مم لوالا م 51 لثم ةنأث يق مْ موب سامخا ةعراو موب

 تناك اذإف ٠بيرقتلا موي سس موي / انو موب نوناثو ةئاثو موب "ةنامس | هريودت كلف اهف مطقت يتلا

 يه لابن ماع ىلاو ة ةملق# يه اك حسق مات ىلاو ل ةمدتس يمن ٠ 2 2م لل نم ةلدعملا اهتساخ 2003

 45 ةماقتسا ىلع ريس © بتاكااو 9 .ةميقتسم ةرودلا 4 ىلاو ةمسق“ يهف ذ دصق مسايا كارلا ىف ةجار

 يف مس ”مث ةعاس نيرشع نم ابيرق مي مث موي عدد ثأثو 3 نيميراو ةّنس هريودت كلف لعأ نم

 لوألا هتماقتسا ل مقيبب مث لوالا هماقف لثم ةنآث يق مخ موي رشعو موب قب كعو اذعا هريس

 ميرا موي نمد جرو فضنو موي رشع ةسخو موي ةئام هرب ؛ودت كلف اهيف مطقي يتلا ههابا عيمجت

 ادب مات ىلاو يق وب هيف مزن ماك ىللاو ميقتسم وهف عدت ا * نم ةلدعملا هتصاح د

 1 1 1 0 5 3 ل
 ٠ماعا هللاو ريسلا ميقتسم وهف ةرودلا ماع ىلاو ميقم وهف ك هير ما ىناو محار

 1) 000. ةتسو - 2) 000. نيتسو - 83) 000. هلر - 4) 000. هسر| - 5) 26ههغ ذط 600: 860 ةانز67

 هيام عبس "606 8ه1ةطذ اتت فذ. ل 6) 000. بل نصق (ص ةزداتل 313عط7ةطأطنو ت2 س 60). - 7 و3 بو ع

 8) 0004. ةثلث -- ٠)9 004. هياهبرا - . 10) 004. هير ش
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 يذ ينس ىلع دزف دحاو موي لولنا نس لخذ نإف لولنأ ىلا يهتتت نا ىلا نيئرقلا يذ ينس نم

 كلت يف موي نرشعو ةعس هل ذخيف طادس اقل ةوقلا 1 0 تناك نإ ئىرطأ ةفش نونرألا

 كلذكو .مو "ا روهع تامالمل عوضوملا لوْدْلل قع موسرمل عقوتلا نم ةسكلا ةنسلا ةفرعمو .ةنسلا

 رأت لبق نم ةرجهلا يس نم اهف كنا ينلا ةنسلا نم يبرعلا رهشلا نم هف تنا يذلا مويلا ملعت

 اهبف تنا يتلا ةنسلا ءازإب ام ذخأتف نيئرقلا يذ ينس رْطَس يف لَوْدْلا اذه يف رظنت نأ وهو مورلا

 لوا مَمب رهشلا نم را ف ”يمورلا رهشلا نم ةيضأملا مانألا نم نْيترقلا يذ ينس نم
 ةيورلا رهشلا كلذ نم يب ام ذخأت مث هظّنحاف ةرجهلا ينس نم اهيف تنا يتلا ةنسلا نم مّرحملا

 ذحأتف ديرت يذلا مويلا ىلا رهشلا كلذ دعب يتلا مانالاو رهشلا نم كلل لّصحي ام اهيلع ذيزتف مانألا نم
 نك مرحلا نم ممتجا ام قلا مث اًديأ * ايضام الصأ اًدحاو موي هياع ْدِزف مب اف همايا ددع رهش لكل

 نم يبرعلا رهشلا نم هبف تنا يذلا رهشلا كلذ * موي وه هيلا يهتت يذلا مويلاف همانا ددع رهش

 موي هنم لخدو هيلا تنهتتا اذإف مّرحلا ىلا يمقن تأ نا ةرجبلا قي 0 ينلا ةنسلا كلث

 نإ كلمع نوكبي ف اذه لعو ىلا ةئلم رجلا ينس نم كم يتلا نانسلا لع دزف دحاو

 ا ا

 ءاهريوادت كالفا اهمطقو اهعوجرو اهتاماقمو .بكاوكلا ةماقتسا ةفرعم با

 موي رشع ةبئاثو ةثام هرودت كلف ىلعأ نم ةماقتسا ىلع ريسب < لذ » بكاوكلأ “ نإ 9

 م 347 منو مون نيثلثو ه ةسمحو ةئام غر 2 عجل م يو 8 ا 0 يع م افّضنو

 عين هريودت كلذ لغأ 0 - مع لوألا هتماقنسا لثم مقتسل مث لؤالا ةما لثم هب نأ -

 هقسا تناك اداو ءاسار ا نانا سؤ 57 نوع.يسو ةن داكو ةناعل يدا كاف | 4ف تب همانا

 0 كلذ زواحت اذإف ميقم وهف لك ب هيف "ماع ىلا كللذ.ز زواح اذإف ميقتس وهف *- ب هم بيق نننلا + .ةلدعما

 ىلا ءاش نإ ميقتس ةوهدلا ماع ىلاو ميقموهف ل رعر ماع لا كاذ زواجت اذإف 4 دمر ماع

 1) 000. الصامز هك رب. موويرا6. - 2) 000. لوا س 3) 400صقطتم 1هدنا6 نم شح 4) 000. دم بيق

 5) 000. دي زمر : :

1 150. 

1. 07 
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1 00 1 ' 
 .لوادجلا هذه نف ضعبب كلذ ضعبو مورلاو برعلا ميرأت ةفرعم بأ

 يف ةموسرملا ةرجنهلا نيد:س يف بلطاف ةرجيلا ميرأت نم مولا يرأت فرعت نأ ُتدرا اذا لاق
 5 نينسلا ددع نم هنحت ام ذعف هلثم تّبصا ام ثْحغ كمم يتلا نينسلا دّدَع لثم ةلّوألا ؛روطسبلا .

 ظ تحت موسرملا رهشلا نم ةيضاملا مانالا ددعو نييئرفلا يذ ونس هيف موسرملا لَودَللا يف يتلا ةّيمؤرلا

 000000 نم يضم اءوهف هفرعاذ :يتورلا رهشلا نم ةيضاما مايألاو ةمثلا روهشلاو نينا نم لح اذ نين
 00 حلا ن ٠ موي لوا ىلا ايئورلا رهشلا نم ينام مويلاو اسهيف تنا يتلا ةئسلا عم نْيرقلا يذ ينس

 ا نأ كلذو ةمئجلا مانا نم مب موي يا *يف فرعاف ةرجنيلا ينس نم اهف تنا يتلا ةئسلا نم

 ْ هيلع قوما لودلا يف ين ةلا مايا ددع نم ة ةرينيلا قد نع اهيف تنا يتلا ةنسلا كلت تحت ام. 2000

 ظ يرأتلا ن قفاوُم وهو لود يف تْدَجو يذلا "يورلا رهشلا كلذ نم يضاملا مويلا وهو مرحلا َلَوا

 ا تنا يذلا رمشلا لبق نم مورلا روهش نم رهشلا كلذ ني تدرا نإف:تاتكلا لوا يف نسر يذلا
 ظ كلذو ملا ما نم عم مهي ايا يف دير يذلا يملا رهشلا لوا فرعاف برا روهش نم هيف

 دوت نم د يذلا رهشلا ةمالع اهيلع دلو مّرحلا لوا اهب تفرع يذلا مانألا ديع لعل نأ

 5 ملامو ةعس هنم تملا ةعبس نم رثكا ناك نإف ةييرعلا روهشلا تامالع لودج يف موسرملا برعلا

 يذلا ”يبرملا رهشلا كلذ نم ع لواومهف هللا يهتتت يذلا مويلاف دحألا موي نم هل أف ةيغصسم مب

 ٍ يذلا مويلا ىلا محلا لوا نم ذم مث ادبنالا ىلع مالا نم نهشلا كلذ نم ىّضِم ام فرعاو تدرا

 ا يمكو موي نوثلت رهش وهو همايا ددع ةنسلا ٠ ند ىضم رهش لكل بييحاو رهجلا كلذ نم تدرا
5 1 

 هلم ضقناف تدرا يذلا رهشلا وهو 0 يتلا مانالا م اهلك مانالا تم تنام موي نورشعو ةعسن

 20 مل اف لولا 5 تدك يذلا يؤرلا رهشلا نم ةضاملا مارألا ددع هيلع دزف يع ايف اًدحاو موب

 ] يذلا رهشلا نم هيلا ىهتتي يذلا مويلاف همانا ددع رهش لكك يورلا رهشلا كلذ لّوا نم هحرطاف

 7 ينل ىف تنيف يتلا ةنسلا نم ينورلا رهشلا .نم هنف ثنا يذلا مويلا وه هنم ددملا كلذ 7

 2 4) 600. زوهشلا - 2) مووهؤ نص



 "مو 2

 لضدت مويلا كلذبف كباسح ؛ق_فاو ثنف دحالا موي نم ددعلا قاأف اهيف تنا ىتلا ةئسلا ةمالع

 يذلا زهشلا ةنمالغ 310 زوي كلا دف هزيف تتدرا ناو :ةدييا اول مرَحملا نم موي لوا وهو ةنبتلا

 هه

 ةعبس هنم قل هعبس نم رجا 6 آم نأ ناو هئسلا همالاع ىلع هدرو روهشل ودج نم دبر 1 5 1 511 ٠ 2 م>ا| 6 : 1 .- 1 5 1 7 ع | لآ 9 1

 هم 25 عك 00 مآ 3 ّ - 3 6

 مولا مع ىلع هما دع ع ةزيلا كب فب لوألا موي نم ةعيسس نود لصح ام وا يبن ام قل او

 يف بكاوكلا تاكرح جارختسا يف لّتمت باسملا اذه ىلعو دير يذلا رهشلا كلذ هب لخشدي يذلا
 ةنسك ةفِر رعمش تدرا ناو ٠ صقن وا داز "نا هرب 21 لا تفتت الو كلا خيرأت "جنوشإولا لوادجلا

 هذه نم رج فاو ةئس أف 50 هي 5 1 ىعنو نيثاث نيثلث َه رجلا ىنس طقشت  بّرعلا ]

10 

15 

- 

 52 هى ز 9 5 ةفررطنو ياابو تف هتف ملامو ةسيبك ةئسلا كلف فوزملا

 هللا ءاش نإ تامالعلا جارفتسإ لَوْدَج نم برعلا ينس ةطوسم يف كلذ نيب انو

 '.هريب ال قيقوتلا هللبو ىلاعت

 .ةنس ةدابزب © ىلع موسقملا نيئَرَملا يذ ْيرأتِب مورلا روهش لئاوا ةفرعم باب .

 0 ّس - مه سس 7 ُ ُّ 53 هب < 8-9 9 س

 ةعمجلا مانا نم مدي موي يا يو مورلا روهش نم كير رهش لك لوا فرعي نا تدرا اذا لاق

 5 8 3 1028-8 : 0 7 7 0 < 6 .٠

 هدا موب الإ اهنم .لخدب لولو لولا لوخ كج قلقا يتلا ةنسلا مم ني رملا يذ ينس ذخف

 لقا ىتب ىب اف نيرشعو ةناث نيرشعو ةناع هنلأف ف 7 17 نام دضأ ةدحاو ةئس كلذ ىلع ُدِزَف 1

 ف 5 0 ذخف ةطوسملا ةسورلا نيئسلا لوادج ِق هلثم باطاق نرشعو ةيناع وأ نيرشعو ةيناك نم“

 موي نم هنأ دبرت يذلا رهشلا كلذ ةمالع وهف لصح اف ف مورلا روهش نم ديرت يذلا رهشلا رس

 نم موي لّوا وه لولأ لوأو رهشلا كلذيد 0 يذلا مويلا مهم 3 دّدنلا ءازإب كجرخي دّدألا

 لك يف ةسيك هيلع د. كلنإف طاب رْهَش ءاذإب هدجت يذلا عَقوّتلا نم ةسييكلا ةئسلا ةفرثَمو .ةنسلا
 .هللا ءاش نإ نينس عبدا

 1) 1001185 112618 6108118 : 811261811121 قف 2 2( 1م 101 ا هنإف سس 3) 0. 5

 4 000. طي - 5) د سس 0) 82 ©0216611158 5 600.. الصام 115 2. "طلو 1. 9,

1. 149,1. 
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 تكرر اذا ع تو لك يف 0 رطاسملا هذ هب ل دقو كالذي مصاو نّئطشلا نيب ا ل

577 

 هلثهأ لذ ةزظشم لوط انأءح ول كلذكحو .عرْذأ رشع اهرطق ةرئاد نم عش هن مصا تب ةرطسملا

 ناك ع عضوم فذ ٍبْرَ دنع يلا ةطمعلا ايكو + ةَنمالَع ىلا زوجت ىتح لقا 0

 م م ندا تاك ثني قافألا يحاون ىلا هيد يأ: د ج ب | دومج يف انكحم انكرت حذ ةرطسم

 5 سْوق صقنأ اذا ملغ بكاوكلا نم هريغو رمقلا عافترا اهب ذوي نأ جسبتخأ نإ كلذكو .قفالا

 نيعسن ىلا ليلا فتح ند يذلا كلذو عافترالا 0 مك نيبست نم سلا تح نع دبا

 هللا ءاش نإ دعبلا سوق هنم صن أ اذا

 ؛لوادا طاع اكتم زن يتلا رزه كريد ا جار خعسا ةف رعم بان

10 

 ىلا رظناذ ةرجبلا وس يهو بعل ينس نم اهف تنا يتلا ةنسلا ةمالع مآمت نأ تفر اذا لا

 ىّتبي اه لمعاو اًرشعو نْيتئام ارشعو نيتنام اهطمسأف نينس رشعو نْتئام ىلع ةرجهلا ونس تداز ام

 0 لّوألا مسا ىلا نينس رشعو نيّسنام لك يف دوعت اهنا كلذو كلذ نود:

 ' ووطس يف هلثم بلظاف داو مي الإ اهنم لحد مل ولو اهيف تنا يتلا ةنسلا عم نينسلا نم لصحي

 15 يذلا دّدَملا :لثم دجتا مل ناو نيتسلا تامالع.نم هئازإب ام ذخبو ةعومجلا نينسلا لوادج ن هل ددعلا

 00 اال تلو ةعاإلا و 6 هيلا ترا و امنا للمأ# ةعوجلا نينا يف كنس

 تيانلا طيف هل انف اهف تنا يلا ةثسلا ىلا نينسلا نم يتب ام رظنا مث نينسلا .تامالع نف

 ءازإب امم تظفح تنك يل ١١ لوألا ةمالعلا ىلا همضأو نينسلا تاامالع نم هتحت ام ذخنو ةطوسلا

 يتلا ةدسا مداره كانى اه ةميسا هته . أف ةعبس نم رثكأ ناك نإ مَ اف ةعومجلا نينسلا

 580 ماب يار ابك و ةعومجلا نينسلا يف ددع نم تأَحدا ام ناك نإف 1

 00 قاذف ع تش نإو اَدبأ اًدحاو ددعلا نم ةعومجلا نينسلا تحت دجت ام

 |0010 ال تالا يا لعب للا ةقعب قبال وسلا يف ني اذإب ام ةنلد نيف

 1) 008. ام

0 



 اقام

 ةسخخ رثو ماق ولا ديفكلا» ةلثلا نورد اي كي ىلع عابقالا كلوت لع ناكل رقإلا

 امو بيرقلاب اقضنو اءزج نيعيداو نيعنا م , 2 طخ ماسقا غنت ام رثكا دكا اءزج نيعبراو

 انهت 5 نريدتسع ني ني 53 . ةطق ىلع ءطو طذ ىرطسس ين مث انقذ ةرطنملا نبت ع

 لامشلا نم انش تيد ط رطب اةلزرفل ننال لستألا لق مظنن 6 هدشنو بطش اهظننو نيلؤالا .

520 

 اهفصنو اهضرع فصن يف اًضرف م ط طخ نم م ط ةرطسم يف ضرفنو برطضت الو قآقت الو بونألاو

 ردقب لذ ةرطس فرط يف ضرفن كلذكو لوطلا لك يف ةرطْسملا ظأغ فضن رْدَقِب جراخلا لعألا

 1 الد الدق نيبن الا نم لذ ةرطس عيبز فارطا فذحنو ايتءرعو + ةرطسم ظاع فم

 انضرف دفق يذلا ضْرَفلا لبق نم نيرطسلا هنو منيو 2 طخ ىلع اهتكصرو اهرادم س اسو

 ةرطس» هيف انثي دق ينل عسا دومت ردن م عام حالا لعام سا رع ةلادصاعلا ١

 يوم لسنا اذا لوقاّشلا لي مسيو راهنلا فصن طخ ىلع هعسبرت نم م ب يا ىلع موقت كي حاطز

 طخ ىلع [مئاق ةرطسملا حّطَس هجو نوكيو ةعاق اباوز ىلع ةرطسملا ماق نوكل ط ةطق: ىلا ' ذ ةطقن

 كلذكو ةيناثلا: ةرطشملا يف .ناتكرملا ناتطشلا كلذكو ق رشم ايما هيلع ف زو داتا ا
 2 : : 1 3 ىلا 3 8 ع :

 ضرَملا مقو يذلا ةرطسملا فصن لوط ىلع ةموسر“ نوكو قرشملا هجاون م ط ةرطسم يف ىتلا ماسقألا

 ناتطعلا اهف يتلا ة ةرطسملا انكسح ماراهتلا ينس ظخ ىلع سمثلا تّزاج اذإف هئم يناثلا فصنلا يف

 بث نم سمشلا عامش ذفنو اهلك ”[ىل اكسلا ةطشاا] أعلا ةبطشلا لظت نونو لاثلا

 بونجلاو لامثلا وحن اهكصرعنو م ط ةرطسم كلذ عم دلو لفسلا ةبطشلا بقت يف ايلا ةبطشلا

 لضل نم كدر طس نيم ى تلا ل ةطقن ةضورفمل 0 ضع نا ب ىّتَح

 لخذتف 701 طب يف مودا دا نم نلعب م آمنو اه انضرف ناذآلا نيْضْرَمل

 نع نيالا دب وش نشكل اه اهايمسا سولا تجرخ اه هسوقن ةفصنملا راتوالا لود لا كللق
 5 سس نإ هام تسع 0” 2 5 ا ع 0

 نيد 2 ط طخ ايمسق وا كلذكو > ةطقت نم ةرطسملا ددع ءادتا ناك اذا :سورلا تيس ةطقن 8
 7 2 ل يما يع 0 ا
 مست يذلا ددعلا انذخا مارح نيناعو ةسغخ ماع ىلا :٠2 لهش ائمسقو رطقلا هةض ددق ىلع |

 هذ قيدعراو .ديجاو ىلا ناك اهانتنكأ سوتلا تنآ !مماب ف ميس ايو ل

 1) 0004. د - 2) 26686 ذه

 1 ولا

8 



1. 7“ 

1. 147,“ 

 م قلق 5 ريغ الو لوزيال #17 انايثإ

3 

 هللا ءاش نإ قفألا نع هعافتراو موي لك يف سو 5 تمس ةطقن نع نع 04 ادب كلذب مآيو

 ةيواز ددع قافتأب نيكو ايوتْسُم اًميبرت ةئبللا ميبرت نوكي نأ اًضيا بنو ٠ ءوفولا فاو لاف

 ظ ظ .ىلاعت هللا ءاش نإ ةعاق

 .ةليوطلا:ةداضعلا ةروص هذهو ظ
 تا

 بش يبرم لطاتس كيت لعن لاق

 لك طسو يف ظنو حوطنلا هيبة
 لجو اهلوظ حط يف اًرام طخ اهنم ةرطشم

 باسل طلسا يني ىلا طوطملا ةباكح

 لذ ةرطس#و.حذ ةرطس هو ةروصلا هذه

 آملا ىلع حر ةرطس ىلع ملعتنو +2 ةرطسو
 تيثنو عرْذَأ سحخ طذ طخ لمجتو ل ةمالَع
 دوت وا رجح يف ةرطسملا. نم يقابلا حط طخ

10 

 0 ”ةئلاثلا نم" رّمصَأ يهو ةنئاثلا ةرطنملا ذخأ
 ا لع رج يف اهنيع ياام قم نوطغ ايلع لبهوتند طل ؟واس اهم. ل ةلمخ لبق
 ف "دينا همس 5 هايل نقال بال رانا ةيطمم لم ذم ,يتيواسّتم طذ ةرطشم

 ا هع ىرعألاو د ةطق بْرق نَدَبطشلا ىدخإ بدو نيلي ام نيت |هيظاسؤا

 ةرانم كارل مئانبلا تاذ بلعق دشن (هدشنو ' بط اهظنو ذ ةمالع ىلع" نّيرطسملا نيئاه

 ذمحنأت م جاجوغأ الو قلق الو بارطنمأ ريغ نم دير ام بّسح ىلع بونلاو لامَّثلا ةهج ىلا لذ

 20 نيالث 2 ط طخ مسقن 001 لازال وابل ارم العا رخو دع ةَرَطسَم

 ١ له مسقاو رادقالا ةنواستم ةحمص ةمسقإ قياقذلا ن نم نكح 1 اب ءازجالا نيب مسند زج

 . 1) 000. ريطاسم س 2) 000. نيطاض ب 3 ل ا ثلثا نم ى خا ط]وؤم : < هع رمت

 ' نتسس مههنلمستم >. 55 4 11 1ةععضل سمج بقشو ب كنس نيتبطشلا س- 6) 000. بطقن



 اكل

 م ع م 5

 وا .ةلارش وا ااوكم ع يش لاق

 8 فصلا هد 5 8 52 :

 دجتو دج با ةئبل ىهو حصا ناك تَمظَع

5-4 

 .يهو'جا ب ادعي هيلعربدتو اًركْرَم ١ ةطقن

 ءازجا ردقب امّنق نيمستب اههسقنو جب سودق
 ماسقالاو ركحرلا ىلع اهزاجم طوطتب علا
 نكمأ اه ءازجالا:نيب ايفو نموّملا يف ةموتسرلا

 | مكن امس ةئبلا هم نوكيو قئقدلا نم
 ماسقالا حصن برططممإلو لئام ريغ ءاوتسالا

 ؟ 146: د ْ 3 ٍيكواسَتم اعلا قش نيدتو ذأ مث هفأ 0

 قيرخألا فقتو إب ةيطخ كان يافا تيد نيف رطلا يدودحم رهَّشلا يف نيطورخن نيدْدّقلا

 لوقاشلا طب اناس + طب وهو راهنلا يفصت طخ سارقسا يف انمدقت ىف نوكف "< ةلكنإ
 هجو لمي الكل * ح نكرم يف يذلا دولا فرط ىلع ١ رحم يف يذلا ”دوملا فرط نم
 با هيلع يذلا اهناحو قرشلل اًهجاوم مءاسقألاو عوسرلا هنف يذلا ف نوكيف اهبضن الو تبلل

 م هش ل عضوم مّعتف راهنلا فاصتنا تاقوا يف ّلظلا دصزو ”ةبونإطا تْنَس لع

 طا ةمطق مو جاب ايموعأ ندر ةمزالم نات نم ةعْطق ذختنو مون لك يف عبرلا ماسقأ نم ظ

 8 لظلا عضو 1 ةعْطقلا هذه ريصتل 38 عضوم يف يذلا طقبا وهو 1 اهظسسو ف ذختنو

 دولا نلف ضرع كيمو نعد يوي درك زيلع انيلع لكتشي اليكك ءازجالا نم هعضوم نيبي

 539 نشل يل ةياهن ملعن كلذ لق نمو اهقئاقدو ماسقالا ءازحا نم َشس طخ يا لع مّلعتف 7

 كلذلو ةَيوَتَسلا ةياهنلا 2 .ةطقو ةّيفيَصلا ةياهّتلا ح ةطقن نكتلو ءاتشلاو كْيّصلا يف انسْؤر كْيَي 0

 لادجعإلا ةطتت لع: ضثلا تزا ىف ل ةماله وهاازهتستو يكتمل نا زق خس

 حب سيوقت نم ل ةطقن ىلع ١ مضوم يف يذلا دولا لظ مقوم ناك ' ةّيفرملا وا ةّيعببرلا .

 1) 000. جاب | - 2) 000. ب - 3) اذ نطتأم 1هععصلتتا» 6886 دتولا - 4) 000. ب خه 5) هلبقلا

 ل 6) 000. هيوتشلا 1
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 يرلا ىلا :زجلا كلذ ردنو جوربلا نم هيف يه يذلا سهلا زج فرمن مث سلا تماسنإ نوح الإ

 عاقتالا رادقم وهف عبرلا ءازجخا ن * قفألا ةرئاد نع مفترا اف اهلا ىلع ةقلملا َرقثو سمثلا هيف يذلا

 يروللا فرط ني ىتح سمن ءزج كرحنو هحح رمت لو م ءرج وحن ةقاحلا انكرح اذإف

 2 «”كلذ عتب نأ اهي ناو جوربلا كلف طخ يف موسرلا سمثلا ءزج ىلع هز ١ سا يذلا دّدحلا

 5 قسفألا نع اهعاقتدا بسحب كلفلا نم تقولا كلذ يف سملا هيف نوكت يذلا عضوملا يف الإ انْفَصَو

 لك نم قلألا ةفات تل انو تقول كلذ يف نيت لح كلا ا مق دهن كاكا واذ

 ءزلا وهف برغملا ءزج يف هنم تمّطق امو تقولا كلذ يف ملاطلا ءزإلا وهف قرشملا ةيحان نم جوربلا

 ءامسلا طسو يف يذلا ءزإلا وهف جوربلا كلف نم ءامسلا طسو ةقلح ظأف طسو مّطق امو براغلا

 تطق ام ىلا انزظن ةعاس نم راهنلا نم ىَّصم ام معن نأ ' اندَرَأ اذإف .هتلاق يف ضرالا دَّنَو كلذكو

 10 ءزجللا كلذ عّلطي نا ىلا ة ةركلا يف سءشلا ءرج ج مأطي نيح نم داهنلا لرذعُم كاف نم مقالا“ هَ

 ةرشع سخخ لك ينو ساقلا ةعاس ىلا سمشلا عولط ذْنُم كلفلا : نم راد ام وهف تقولا كلذ يف ملاطلا

 كو يملا تالا لَ هلا رج تانس ناس هذا ىلع مي اذاو وتس ةعاس هنم ةجرد

 . جوربلا عبلاطُم نيبتتو !«ْرِج نيمست هعفزت نا ىلا راهنلا تادانزو جوربلا رود انل نيت بطقلا انمفر

 يقايلا ”ثأثلا يف قفالا ةقلح ىلع بنك نأ ينبيو ٠ ءايشألا نم كلذ ريغو مسرلا ىلع دلب لك ف

 15 ةتيوتملا قراشملا قردلا طخ نم بونلا لي !م ىلاو ةّيميصلا قراشملا لامشلا يلي اي

2002-5 

 يوما براغملا بونملا يلي ام ىلاو ةيفصلا باكا لامثلا يلب مالا ترزالعا ص كلذكو

 ظ يروللاو ىلعللا هزي انهن اذاو .براغملاو علاطلا تمس نم هيلا جاتحي ام م.ج اّنمب دق نوكلل

 .راهنلا فصن لفن دانت ءامسلا لو ةقامح توا دفق سما * 5 هيلع هتلاح ىلع
 تن م -َ

 : اهيلع لوَقلا ّ ىتح دصرلل يتلا ةّنْبَللا ةروص هذهو

 ١ )1 ١ طربم طقع 7066 ةذض 00 م3[ انطت ؟ة3ءاناتطل. - 2) 1106م ةملو 20 عبرلا ل 8) 000. ىذزاحت



 يك ا

 ةقلطلا كلم فصن ردق اضرف ةشلل لباقلا ضرالا دوو بلا طخ ين نع + ءايسلا: ع ةقلح رهاظ

 كب ردقبو ضرفلا كلذ ردق نيقابلا نيس ىلا .ينج نع اضرف اهنطاب نم ةقلملا دقي انسيفولا العلا

 نيب ةعطاقلا قالا 8-1 ىلع ةعاقا ةقلحلا ةناوب دقف ف كلذ انأمف اذإف ناطقا اهيف يبا ف دفلا ةقلملا

 ىرخألا ةقلخلا تتانس لقي فس يف ءامسلا فص ليني عضومو ؛ ءامسلا طسو ةقلح تونملاو لايشلا

 برغملاو قرشملا طخ مضومؤ: 41 نم بونماو لايغلا نيد ام دخت برغلاو قراولل نيب ايف ةعطاقلا

 اتي رشع ةناثو 7 يبت: ىلا هن اهيف رودت ينل | ىتظعلا ةقلطلا عابرا ع ث اهظأغ طسو يف

 هذه ظأغ طسو يف ٍبّئننو اهنا انأنف اك نيمستلا ا ىلا ليا نفوز منع ل دك فلا ظ

10 

 ةقلحلا ىلعأ 5 27 هقوف ضرفنو ةّمسعلاِب هنم انأدتا يذلا جيلا لم ينج نع اًذفان مث ةقلحلا

 نطرفلا, ضر عومة تللبا ظييلع ردق ّ ساحن نم .ةمطَق لّممنو ةقلملا ميد زدقب طللا يبنج نع

 ىلا. هقدنو دربملا طألا اذه يح نع دي خد وتسمي نيفصنب اهعطق امقتسم اليخ البو يف زحنو

 ف ب ام رادقع أول لعجنو رامسملاب اهنيش اًذاح لفسالا هفرط ةلمضو ادعس: ادا ةعّطقلا لمس

 كَمس ردّمب ضْرَملا يف قابلا هعببرت نم ضرقنو ةَرذلا هجو دّدحلا لفسالا هفرط نماميو .ةقلطلا فرط

 عامشلل ايروُم رهاظلا اذه نوكيل نْسحي اكوا ماه”إلا رادقت ةقاملا قوف هنم رّهظن ام نوكيو ضرفلا
 ع« ص 0 7 00 2 3 تربح تاو ا 6 -- ا :

 حتافصلا تاذ بطق ناهشي نيمزام يف ةقاطا هذه كي مث هعضوم يف هانّسثا انميش ىتمو عاقترالاو

 ايم: ةقلمس ظل ظسوو ءاهبلا :طقتو"ةفلحت طياغأ طسو فاق ال نشطت نادوسس نانا 15

 بطق يف يذلا سَرَتلا ةلزنَمب نْيَبطقلا نيذه قرب يف يرجت ةقللا نوكتو برغملاو قرشملا ني
 تاذ قآمت مك اهب ةرْذلأ قآعتل ةقأحو ةورغ اهنم لعألا لعجنو بونلاو لامَّشلا وحن ىلا حئافّصلا تاذ
 ةهج ىلا نّبطقلا رودب رودتو اهعضوم يف ةقللا تيل نيَبطقلا ٍفَرَط دشن نأ يف لاتحنو حتافصلا

 لع يذلا تلثلا فرم لوط د اتعرف ما ةقلطلا يف ضن نأب اهل لاتحنو برغلاو قرشلا

 .هللا ءاش نإ هعصوم نع لوزي الف هال اعلا ةلق 7 طق ةاتدديشت ةمطوم يف ىوتسا اذا عن بَمّنلا يف

 قلل يف موسرملا لالا راهنلا لدعم 98 انمفر انش دل' يا يف © عافترالا ذأ نأ انذرأ اذإف ,

 ف عافترالاو عاعّشلا يِروُم انكر م هتلاح ىلع هانّتتاو دلبلا ضرع ردّب يلاهثلا قفألا نع ىلا

 هر ىف سلا يم يرولل انيسوو اهتقالعب جئافصلا تاذ كت كاندي / ةرثلا انقلعو هعْضوُم

 7 نوكي الو هسفنب يروملا لظ ىتح بولو لايشلا وح ةقأأا انرداو نفألا نادل ١ يه يذلا

144 
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 ارادوا

 نانو انل تجوأن للا فور تودلا يف ديسكو !ةرغ نوعتن عر لك يف تبل ءازجا ةسمخ اهنم

 دا هلي اق يذلا عرل ميقت كلذكو نينا نم نيعستلا مات ىلا 3 دعا نم ةدعلا ءادتيا

 ةياهن دع 4 اهنم ٠ نّيعضوم يف ةقالا نم عضاو ٠ ةعبرا يف نيعستلا ىَ مل ملل أضدا للا فورحم

 هلب اق يذلا عضوملا لغو نايثلا ةطقش ثومسنلا هش سب يذلا 0 7 لع كت م 35 لك

 هلي اق يذلاو لامشلا تلق لو اهعابرا وعلا 7 ةمالع ىَرْفصلا ةقللا يف ضرفتو تدي ةطقن

 9 ف 3 ندلباقتملا حتمصولا تنده لع ةقلطلا هذه 3-5 موتا نطق ة ةقلحلا فصن لع

 ةقاملا هذه يف ةرككأ تبثتو ةركلا يف راهنلا لّدَمُم كلف يطق بثنت كلذكو اهكمسو اهنع
 ىلع ة ةذلا د نوكل ةقاملا رهاظ عم و يرام“ اهرمسنو نيعضوم 0 يف ىّرْعصلا

 0 يي 1 0

 اهمسقت نأ دعب اهنطاب يف هذه نوكت ينل ةقللا هيلع بكر مث نابطقلا ناذاه اهثو راهنلا لدعم 'ىطق

 ةباتكا 9 الإ لق اذنك اك لجل فوري اهيلع هيلع بتككو 55 يسمو نيثثاو | وتس ةناهلش

 اه راع لا ”نوكت قفألا ةرئاد يف عقت يل ةقلطا فرط ىلا ةذفان نوكت توملا يف مّن يلا

 نب رم عضوم لك يف نب اقنم نإعضو يف نوعستلا يقتلتل مّدقتملا مسرلا كلذ ىلع باتكلا لمجنو

 00 ةقأألا هذه يف ًاصئاغ اريح ةقأأا لَا يلب ام ىلا دل هنم يدب أ يذلا مضولا نم يمن م

 رهاظ نم صرفلا اذه نوكيو قفألا ةقلح ظأغ ردّ ضرُلا رادقم لو ف فص رادعم

 قفالا ةقلح يف ضرفن مث ضيا ضرفلا 000 ة يذلا عضوملا يف ضرفن كلذكو ةقلللا هذه

 0 ىّرْئصلا ةقاللا كلعم رادقمو ىّرخألا ةدلللا يف يذلا ضرفلا كّمس رادق# اًضرف اهنطاب يف

 مث لوألا ضرفلا اهيف انضرف يتلا ةقلطا ظأغ رْدتب ءاوت اوتساب بونبلاو لامثلا طخ يح نع ضرفلا

 0 ةركلأ فصنا امطاق قفالا ةرئاد حّْطَس مد 0 1 نرتلا ق سلتا ضخ 0

 00 بناج 07- نم ا سلو 9 0 م : ةقلحلا ظ

2000 

 نيب لا ي ينج 0 قل نر ةقألا ىرتألا 5 نطاب يف ضر فنو اهكحبمس فصن ردق 1

10 

15 

 ْ " .- عع يلا 4 2 و 0 2 دما يا
 يف ضيا انضرق نوكت نأ دعب قفآلا ةقلح ىلع اهكزو ىرخألا ةقاللا ضرف رْدّب اًضرف اهنم نيب ايلا

 1) 0 نيثاث ع 2) 1م ة6هي36مأ1طاتق 000. ةطاتتعانم معتتم3 مونع0د2 طاسسلتم هغةكاد. ع 3) 000. هنقلاإ

 4) 000. نيوزح

 1 كلك. .لامقم
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 ايتالإ

 ككاوكلا عضاوم مسزو هنم رشع ىناثلا جريل غلآ. يهد ضيا ةطقتلا هذه لوا دنع نيّنسلاو ةئاهثثلا

 راوذملاب راهنلا لدم ةرئاد نم دما فصأ اموحن ىلع اهنم اًنشام وا اهلك دوصلا يف ينل ةتاثلا

 :ىشألا قالا ردننو ككوكلا هف يذلا ءزجلا ىلع داود يفرط دحا مّن : مث كوكلا ضرع ردع

 م

 * هيساد نيب _جرفن رخآ اًراودم ذخّتن مث ةركلا يف ىفّرألا يي ضرعلا ةهج ىلا

 جوربلا ة ةرئاذ قي م كوكل ”دبمج خيبر لع هفرط دعا ضو ذيك لع دو يل راب ع

 هبف يذلا ءزللا ىلع ةرورض رخآلا فّرَطلا مّميف بكوكلا ةجرد نعا هه ني ىلع كلذو

 زك رع وهف نآطلا مطاقت ثْيحغ ضرعلل رخآلا راوذملاب انططخ يذلا طنا ةهج ىلا هربدن مث وكلا

 دحاو لك عضوُم بسحب لمعلا اذه ىلع اهنم هديزت ٠٠ عيج نم غرفت نأ ىلا كلانه همسشرنف بكوكلا

 جوربلا كلف يطق ىلعو هيلع رودت ةرئاد جرب لك ىلع انج دق نوكك نأ َدْعب ضرعلاو لوطلا يف اهنم
 كلف يطق ىلع زوجت ة م ا ه جوربلا عوطأل نيب ذ:نوكيل اششانإ

 0000 ةرادتسالا ةحيصص حوطتسا ةغئاق ساحن نم ةقأح ةزختت مث جوربلا نيب لصفتو جوربلا

 امهم ذختنو رات ذلكم هيف ىلا جات ادرادتم اهتدقاو ماهب الا ضرع ردع اهكمس نكي

 انج رو هرمنا رايد اهرهاظو كلت نطان راودع اهتطا برضَت ملا اذه لع ىرخا ةقأح اضرا 1

15 

 56 رادمم ألا نين اه نم ةدحاو لك ةيع لعجتو ارا حصتو ةهج لك نم يوتسل ع

 3 55-5 ذحختتو اهف 257 هلا رطق رادقم نيّتقللا نيتاه لخاد ف ةلا 1 نوكأ ةكلا

 48 2 589 0 5 6-2 ة 78 هس ل 8-2 د - 2

 ىدحا ثمقو اذا 53 كمسلا يئأث لثم ىرخألاو نيتقلللا ىدحإ كْمَس ثأث .امهادحإ كس لمجت

 ناب بِرضت نأ كلذو نيت نم ةدحاو ةقلح لفم اتناك ىربُكلا يف اهنم ىرْتصلا نَتقلللا
 00 8 : ف 00

 اهرهاظو ىرْغصلا رهاظ راودع ىربُكلا نطاب برضتو ىغني اكاهرهاظو نئتقللا نطاب راوذمب ىرْثصلا
 د .٠ : - هك ع 5 هر جد

 ىلا ماظعلا قالا رهاظ راودع اهنطان ب رضت ةساخ ىرخأ ةقلح اضيا ذختتو نيّنمأا رهاظ راودع

1 1431 

 . ريمغ نم اهيف صاغ ةقاملا هذه نطاب يف قّآلا هذه راَدَم نوكيل ينني اك اهرهاظو اهئ انََْذ
 هةر ه2 و تيبا4 مسا ا[ 1 8 6 3 ع
 نيتلوالا نيتقألا ىدحإ ذختت 9 حوطسلا ةيوتس نوكيو بارطضا الو قاما هذه ىدحا يف قاق

 ا و يح ا ا اع يعمل ب
 تيب لكو تيب رشسع ةناث م لك ميقنو هيواستم أعابرا ةقايلا قالا راسو اهمسقتو قفالا ةقلح

 1) 000. هسار - 2) 111316102612 76150236 115 12 عمم قكل. لع 83) 000 نيتارخا
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 هكردي نأ هتسيبط يف سْنل ام كاردا وا ةعرس يف ةققملا ىلع هكاردا نكمي ال ام كاردإب سانلا

 ىكستو كلفلا ةئيبَع لع اهتيهت يتلا آلا نصف عضوا اذه ىلا باتكلا اذه يف ايا دق ذاو .دحا
 اهياع موسرملا كلفلا ةّئيمت ىلع يتلا هللا ةملض # " .هللا ءاش نإ دصرال نيتقوصوملا نيت آلاو ةّضبلا < هب

 ةهج لك نم ةحرص ' ةرادتسالا ةكمتي نلبي .نساه#ا دفيتتالا# قطبا ةئدتو ألا نكايك

 ةام مسقو اهرطق لبع ن رباع يطق اهف ملعتنو تش مظع يأ رهشلا 5 ةطورخم حبطّسلا ةسلس

 فينو نيس ةركلا مطقن ةن'ةرئاد اهدحا ىلع ردنو نَمضنب ةر ١ رسهظ ىلع نيبطقلا نيب :

 ال تدعو اك طّمتلا ىدحا ذْختنو ةطقن عر ل ا نو ماس

 ةرئادلا ع دعا مسقو نيلي اقتم نصي لوألا ةرئادلا مس بلطقتو نيلوالا ةركلا ى 5 ىلع َذ زوجت

 .راوذملا 200 ةققد نونو سمو | ْرِج نورشعو ةئاث وهو ةك“لبلا ردم هنم ذو نيعسب لوألا

 '001 2 الالف علا نيدنو نئبطلا دما قعدني ةرظايعا مند علا ءازجا نم ءازجالا هد لثم

 فرط لمجنو رخآلا بطُقلا لدق كا كلذكو ةطّقن هلع مّلعتتف طّمتلا ىدحا اهيطق يتلا ةيناثلا ةرئادلا

 ذخيتو ضيا ةرادلا لطم ىلع ىَرْخُألا ن :تطقتلا نت اه ىتدحأ لباقتل لوألا ةهلا فالخ 3 راودملا

 لع نامظاقتنا نيترئاد انططخ دق نوكتف نّتطقنلا نيتاه فضتنم يف ةرئاذ اهلعريدنو اًبطق امها

 نا مولعمو جوربلا كلف ةرئاد ىَرْخُألاو راهتلا لدعم *ةرئاد نيت رئادلا ىدحإ لتجتو نيب اقيم نيتطقت

 15 ىلع زوجت يتلا ةرئادلا نوكتو لامّتلا ةيغاط ىلاءراعلا لدم كليه. لمحت ايزيق م جوربلا كلف ةرئاد
 ةطقن يه راهنلا لّدعُم قوف جوربلا كلف ة رئاد نم يتلا ةطقنلاو يذَطاو ناطرّسلا ةرئاد باطقالا

 عطاقتت ناتثلا ناتطقنلاو يندلا نم ةطق' يه راهنل لدعم كلف تحت يللا ةطقنلاو ةءاطالا ل

 نازيملا نيمار ةطنقن يلع لما ماو ةطق امها دحإ راهتلا لدعم ةرئادو حجوربلا كلف ةرئاد |ههيلع 7

 ْ لك يف تايبا ةّمسب جد لك ةيوتسم ةمشقب جاوا ةثلث د لك لو اهيا ىلع جوربلا مسنو

 20 ام ضد را ىلا 0 باسحب ددعلا لج تاببالا ىلغ مسن از ءازرجأ ةسنم تش

 فورحب هدد ترب ََس 2 رالف تيب :نوعبسو نائثا اهبف مم 3 ارح نيّتسو ةئاهثلثب زاهنلا 3 لع

 5 نوكمل :لملا.سأر مطقت يتلا ةطقنلا نم مشل لوا لمجنو !ءزج نيّتسو ةثاهثث مات لا ل

 2 4) 004. 'ءادتسالا ب 2) ؟هءهلتق ذص م0. - 8) 0004. قرياد



 .دصرلل ةداضملاو ُةَمْبللاو ةْضَْبلا ةعئصو باتكلا مَ يف

 قيرط ىلع يراجلا باسملا لوصأ جراختو ءاشنألا للع نم انباتك يف انّمَسرو ارد ام اَمأ لاق
 ديه اح يف لاوحألا نم لاح يف َكّشلا هف ضرتمي الو شل هي كلاس عوف يسدنهلا ناهريلا

  ةدايزلا هف َكَرْدَعْسِي نأ نكمي دقق تارايتعالاو نحملاو داصرألاو تاساّقلاب هيلع فوقولا ناك ام اًمأو
 ىلع ميق اذا هّنِإَف كلذ نع ريصقتلاو اهب «يشلا ةقيقح ىلع فوقولا لق نم هنم ناك اف ناصُمتلاو

 نإو رثكر يصق نامز ىلع ميق امو اسوسحم ناك ن إو هبف ضرعي يذلا كلذ لك ليوطلا تامزلا 0
 هل كلتب َنحّْيْمَأ نإ هنإف اهيوُقَنو اهبضتو" اهتمشق يف لآل لبق نم هيف أح مقو ام اماو البق ناك
 ةمشقلا لبق نم أطل ناك ناو نيتقَولا يف اًدحاو أطنلا ناك لوألا ةلاحلا ىلع 'يهو اهب هللا

 اهريغب دصر اذإف ةمشقلا لق نم هلاحب ًأطخلا ىو يعل نإ اهيوقتو اهنا حسي نأ نكي دق طقف
 مامضنالاو عاستالا يف هيلع يه ام لاح نع نامزلا ليل لع ريغ نإ نكمي دقو .فالتخالا رهظ ٠

 بسحب صننو ديزي نأ أهت أطل نم كلذ لبق نم نب يذلا َنإَف كلذ يف هلكاش امو جاجوفإلاو 5

0 
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 لم يف دن نم هيف عمتجي نأ دب الف هيف ُكَشال حصص سايقب كلذ دعب سبق اذإف ةرثكلاو ةلقلا

 هنع ريغتي ال دحاو ممر ىلع راج ناك نإ لوألا أَطْللا كلذ لثم نقولا نير يتلا ةّدللا كلت
 ةدحاو هلآ, وا امهرومأ رئاس يف ندتتَمُْم نْيتلآِب سايقلا ناك اذا اهلبس هذه ينلا ءاشألا مت او

 يف ناسنالا ريصقت نم اهف نوكب يذلا ” نإو ءاششالا نم :يش يف لوألا ةلالعا نع ريغتت مل ةحص

 داهتجالا دنع نيوسحم ريغ اريسن ” نوكي ةوثلا يف اهنلب اك لامفألا يف ءانشالا"قئاقحس غوللا نص هتعيلل ©

 ىلع ريَصلاو ركنا لامتاو را قذصو ملا دينشتاو ميلا نيمبأ دقو لولا ددملا يف اًيسالو رتل
 ةلوأم دنع ةوظلاو تلا ةّبحسو ريصلا ةلغ كلذ نم ريثك نع« قوص دقو اهكاوذإ نتج نإو ؟ايقالا

 1) 000. وهو - 2) 000. نالو - 3) 000. نوكيو



 ا" .ءمهه

 منو بونإلاو ل 00 سا لع انا نكرم يالتخب اما زلال طخلاو برغملاو قرشملا

 طبخم 2 0 ءاذشا لجو نفألا تاه ةظراتخلا فارطا لع مسزو راهنلا فصن ظخ هنلع

 اد لايقلا ةهج ىلا هانددغ أ( ايبونج هنم ناك اف لوظالا طخلا نم برغملاو قرشملا ينطق ةرئادلا

 وا'داوسب 1<: ج نيعستب يل نم عر لك ميقن نأ دنب .بونجلا ةهح ىلا ةاندَدع الام هنم ناك

 2020 5 ناطملا امهو ةزئادلا يرطق امه اضيا ةرئادلا كلذكو 59 ارث ةماخرا هو يف الكل ةرمحب

 ! الا تومس « نم تنس لك ىلع مسزو ةماخرلا حطَس يف ِهْرثأ ىَتبي رب |مُطَخ نإ ناروكألل

 باس لك للغ مشوم لو ول يو تع ماا م ةمالع ناطرسلا

 طوطحلا اهنمرعو ةماخرلا لوط يف طل نيب لصنو برغل ةبحان نم هب دتبنو اهددع هب ملي ام

 . اهنيب يلا سوقلا ىلع مسند بونملاو قرشملا ةمحان يف كَم لعجنو اههف اهلظو تاءاسلا لكني

 0 قرشا طخ اوم الخ“ 5 يتمالع ىلع جرن ايرتلا تلح عم طردت ديلأو ف ع ضوتلا يف

عضوم لعو اضن“ اهنيب ام سوق ىلع.مسزو برغلاو
 20 ملء“ جرخنو ال 7 نيأتلا مطاقت 

 ٠ زكرم ىلع افاق هلمجنو رهاظلا س ٠ طخ وهو * ٠ .. ةمالع نم يروملا لوط لجو كَم تنس سب

 يم ياتو اهلظو ناطرّسلاو يْدَطا تاعاس تسل لوادج انأءج دقو .نّيبن " نأ": اندرأ ام كلذو م ةهنرع

 ىلع هنإإف بونلا ةمج مئقلا اهحمطَس هجاوُ يتلا ةثاقلا ةماخرلا لَمع اماو .ةجرد دل ضرعلا نوكي
 ؛5 اذإف مئاقلا ّلظلا ةفرعم يف انْفَصو ام ةهج ىلع طقق لالظألا رّيغتت امِإو ثَّسلا يف لمعلا اذه
 برغلاو قرشملا اس_خ ىلع [ًئا ةماخرلا هجو تأمج مث مئاقلا لظلا رادقا ىلع ةماخرلا نم َتْعَرف

 | مواساة نوكلو برغماو قرشملا نيب ايف اسرتمم بونلا وحن ةماخرلا هجو راص

 قأ) ناطرسلا سا يف ةماخّرلا هذه يف لوظالا لظلا نا مولعمو وأعلا يلب أم ىلا ةقبصلا ةحانلاو

 نسف لظلا ساق ايلا ينلا ةرطسملا ءازحا نم از شع يا ايا يروم كر فل

 8 قرت " دقو ةنامزلا تاعاسلا ع نمداهنلا نم يي ام لك لمت تاغاسلا طوال لع ”لزفلا فرط مقوم

 نإ ةفرعملا يف *هّملَساو *هب تأءع ام مصأ ناتلآلا ناتاهو ةفلتخم تالآو ةريثك ءاحن أب ثاعاسلا

 ظ .هللا "ان

 5 0000010 أخذ آ7 7 ]ز7| ]1 ز7 ز> >7 | + 00 [010707070ز 7 ز ز زن ز ز ز ز ز ز ز ز ذة 2 زةز70 0ةزة0زذةزذز ةز >2 ز2ة2ةذزة3>ز>|+><> 7 ز ز ز 3 2 ة2ة0ة4ة824ة0+84يؤ04024242ي02 0-00

 1) مك - 2) ماسو طمع !5هم.ذص 600. هأ 512096 0651067ةطكاتت'. -س 3) 000. 200316 ىلع ب

 4 000. س وه س 5( 000. اهب ب 6( 2761 هاهم 6000. ههلسأ. 10أ15 طشع 10ءاتق 3مأاخ0 2136.6 1.
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 نيشابلا نسا ميقن نينا عيده ةمسق وحن ىلعو

 لامثلا
 2 اي ىف

 ةعبج يضيطمالع ميم مق مل كغ ضرما يف هيف يه ين ةكم ةيحان ىلا لوألا يف بلا كلذ.

 نم ةّكم تمسوه طّخلا كلذف ةمالعلا كلت ىلا ة رئادلا وك ْرم نم انيقتسم طخ جرخأو ةرئادلا

 ةءدّللا كلذ

 هللا ءاش نا

 140 ينلث يف ذعّنتو د د 4 و 1 ١١ اهنارطا ىلع مرتو لطم ةمّرم ةسساو ةماخر خنت لا

 ةماق اباوز ىلع ناعطاقتي 0 اهعيرتو ةراد هيلع ريدتو 1 ٠ ةمالع ةيلع اًركْرَم اهلوط طسوو اهضرع

 فارطا ىلا اهذفتتو نيب ام طخ ةماخرلا لوط يف دنع يذلا لوطألا دحاولا لق لعجتو ةماخّرلا

 14) 000. 035 رخالا هحولا يف (810) روصم (810) وه هماخزلا ةروصو -. 2) هيقابلا



.0 

 لضأ يف تددش ةرئادلا طيح لّظلا مل مل نإف ةموسرملا ةرئادلا نم عافترالا كلذ تمس رادمم ىلع
 انهيف نوكي يتلا ةهللا يف برغملا وا قرشملا د نم تملا رادقم ىلع هتذدنو اًمقر اطنخ يروملا

 عّقيو ةماخرلا يوتستف طا كلذ ىلع يوملا لظ طسو عقب ىّتح ةماخرلا ريدت مث دصّرلا تقو
 تمس فرعت نأ تدرا نإو 8 .هللا ءاش نإ هت لع راهنلا فصن طخ ًنزاوم ةسداسلا ةعاسلا طخ

 5 ةرئاذلا ركع نم طخ هيلع جرت بابا اذه ن ٠مم ةالصلل ةلبقلا ا ٠ يذلا < ةكَم

 ةكَم ضْرَعو هِبف تنا يذلا دّلَبلا ضرع فرعاف دليلا كلذ يف ةلبقلا ت تمس وه خلا كلذ نوكف

 ةكم لوط فرعاو بونألا يف وا امهنم ناكل امَّشلا يف دلبلا كلذ نم ةسورحلا ةكم ةهج فرعاو

 نسم ةكم عضوم نيأو لوطلا يف اهب ام دادُتم فرعت ىّتح امهرثكا نم اهّلقا صُقتاف ةنبدملا لوطو

 ليل نم نثكأ ةكم لوط ناكاذا هنأ كلذو برغل يلي اهفوا وه قرشا يلي ايف ةئيدلا كات

 10 ةّكم نإف لقا ناك ناو ةنيدملا يف :ث ةكم نإف اهلاوطاو ندلل ضورع ٠ لوادج ف موسرملا 0

 00 است دن عااد ضب ينلا لئلا دنع ةرطسملا فرم ْمْض مث ةئدلا 2 20

 ذوجي ىتح ةرئادلا طبحم يف ةهلا كلت ىلا برغملا طخ نم كلذكو ضرعلا يف ةّكم اهيف يتلا ةهجلا

 ةيقرشلا ةمالعلا نيب لص طخ ةرطشملا فْرَح عم طخو اهنيب يذلا ضرعلا لثم ىلع ةرطنملا فرح

 ْ ىلا راهنلا فصن طخ نف ةرئادلا طحم يف هلثم ٌدعف لوطلا يف اهنيب ام لصف اًضيا ذو ةّيبرغلاو

 15 يذلا اهطيحم يف ايا هلثم دعو ةرئادلا طيح نم بونإلا يلي ام لوطلا يف ةّكَم اهيف يتلا ةبحانلا

 ناذه مظاقت ثحغ اهقتس طخ اهفرح عم مم طختو نيّبمالَملا ىلع ةرطنملا فرح عضو لامثلا لي

 عضوم ىلعو ةرئادلا زكرع ىلع ة ةرادنلا هجر ققيرتلا كلذ نمل اهنج يف ةكم ون وهن ناش

 يملا كلذذ ةيلونجلا ةرئادلا طيح يلب ام ىلا ةماخرلا يف هذ انيقتسم اطخت هيلع طغنو مطاقتلا

 امو ف ,اسج © هلبتلا تح راد ملت نأ تدرا نإو » .دّلبلا كلذ يف ةآيقلا تمس وه

 90 رذج ْذَحو اهنمجاو هسفن يف اهنم دحاو لك برضاف ضرعلا يف امنيب ام لوو لوطلا يف ندا نيب

 ينو ةيادلا تك هيب ام دس اوعي ةغاقلا ةيوازلا رتوي يذلا كأدلا رطق وهف جّرخ اف عمجا ام

 نيب ام تو ىلا دع م وطلق ةرئادلا طبحم "يف ضرعلاو .لوطلا ,يطخ مطاقت نم ثداحلا ماقتل

 وهف سوقلا تب اف هسومف علب اه ةّلثلا رطق ىلع همسقاو رطَقلا فصن يف هبرضاف ضرعلا يف نيدلبل

 نم ةّكم عضوم بسحب برغملا وا قرشملا تمس ةطُقن نم ةرئادلا طبحم يف هلثم دف ةكم تست



" 

 ةطقنو قرشملا هيه ركعة ةبحانلا ىلي باهل ابيب اتم بولا ةطقنو ةمسلا ليي اب

 6 138, برغملاو قرشملا نيد ام طخ و_هو راهنلا فدن طخ عر يذلا للا نم اهعضوم ىلع 5-ِ

 لك تحت ةثلاثلاو ةيناثلاو ىلوألا ةعاسلا بكم ةماخرلا ةَعَس يف برغملا ةيحان نم تاعاسلا ئدتنت

 ةءاس نيب اع رشك ةملخرلاب فرت نأ أنهن الو ةرثع ةيداملا مات ىلا يذلا تاعاس طق 0

 هلا ىلا جاتحُي هنإو راهتلا ٍيقَرص يف هلوطو لظلا دادتمأل ةعاس ةرشع ىدحل ماك ىلا راهتلا نم ةضام 5

 ملعتف لقاو رثكاو امالث أو افاصن أ تاعاسلا نيب اهف ميقت نأ تش نإو .لظلا حطم اهيلع معي ةميظع

 .اذإف 8 .رّذَمَتم ريغ كلذ نإف ديزتت ام بّسَح ىلع همسرتف هلظو تاعاسلا كلت نيب عقي سك لك تعم

 ةرشع ىدحإ ماك ىلا راهنلا نم ةعاس َذْنُم ألا رهاظ عضوم ىلا دمعاف © ةماخّرلا لمت نم َتعَرف
 لمحا "مث باتكلا اذه رْدص يف ةروكأملا .ةهلا ىلع راهنلا فصن طخ اهبف فرعتو ةرئاد هيف ْردَأَف ةعاس

 َريَغ هيلع قيم ةرئادلاب هَتقَرَع يذلا راهتل فصن طخ حطس ىلع ةماعلا يف موسرملا راهنلا فنصن طخ 40

 دعالا نم ونجل اهياوم ؛ ةقبّصلا ةسانلا وهو: ةمازلا قم بونلا تنس نوكيل فرح الو لئام

 نكيلو لامّشلا لي امي راهنلا فصن طخ تْمَس ىلع ةمساولا ةّلامّشلا ةمحانلا كلذل ريصنف همس ىلع

 هزيل تاهلسا نم ةهين ىلا لئام ريغ لوقاّشلاب وزوم قفألا اطسب يزاوم لكألا ةناقنلا لش

 دآب لك يف ةّيامزلا تاعاسلا نم راهنلا نم ىَّضم ام ملعب تاعاسلا طوطخ ىلع يروملا لظ فرط

 ىرتمأ ةيبب ةماخا تيس # موقت نأ نكمي دقو » فماخلا هلع تأع يذلا ضرعلا .لثم هضّرع ؛5

 5 13 مم باتكلا هي ف كل“ تحرش يتلا ةهلا ىلع ةلئيسل ليم ال يذلا تضل فرعت ْنَأ كلذو

 لطب هب ىّتح ةماخرلا تردأ * [هيلع] تلمع يذلا عافتزالا رْدَق ىلع داص اذا ىّتح عافترالا در
 نأ دعب ةماخرلا بْضن ىوتسا دقف كلذ ىوتسا اذاو برغملاو قرشملا نيب ام طخ نع فورا

 < اذإ ف ثاثوا نيّتعاس وا ةعاس عافترا فرعت : نأ تْنش نإف.لئام ريغ اوزوم اههجو نوكي

 لظ مب تح ةماخرا ترد تدرا يذلا عافتمالا كلذ لثم ىلع راص اذإف لظلا تدصر باسمحلاب
 يذلا م كلذ.تنس - فرعت نأ اضا أهتو اهنف عافترالا تفر يتلا ةعانملا لفت لع يروم

 قرأ ل مني ىّتح ةماخ لا تزَدأ هتْدَس تْفَرع يذلا عافتنالا لغم اص اذإف عافترالا دصرتف ديزت

 1) 000. هيفيصلا - 2) 85 مدت ةءأاتكلب
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 نوكت ةطبق ةرظسملا فرح مم هب هيلع منو ةدحاولا ةعاسلا لظ رْدَِّب زكرملا ةطقن نم ةرطسملا ءازجا

 نا ىلا سمنو عببداو ثلثو نعاس ثسستو :نتعانت لحظ 0 د ع

 ةمحانلا ىلا بونٍلاو لامشلا نيب د يده ىلع اهف لظلا قوم مسرتف تاعاس تس ىلا ىهتت

 لفت راهثلا فصن طخ يلب يذلا رخآلا عبرا ىلع ة 3 مدل تح طخ وهو ةعماولا

 طخ ينج نع ١١ راق انقل سيطاسو ةناس لع لإ قالو يذلا م1 يتق 6

 3 لظ ىلع مستو يدا لّوأل برغملاو قرشلا ةهج يف ةماخّرا نم ةمسلاةبحات نم راهللا .قضن

 ”ةقَّضلا ىرخألا ةهجلا يف اهلظ لّمجتو كلذ لثم ناطر ارا تاناسأ يمي لك 0 ةعاس

 ةسداسلا ةعاسلا رخآ لظ عّم ىّتحراهنلا فصن طخ يِنَج نع يذلا تاعاسب َتلَمف اي ةماخّرلا نم

 ةراخا نم * ةقّضلا ةمحانلا لي ام ىلا ناكةانايك ناك اذا وسلا نأ مواعمو هراهنلا فصن طع ىلع

 0 مث طخلا اذه نم سلا ةمئاث ىلا ناك انبوتج ناكااذاؤ برغملاو قرشملا نيب ام طخ نم

 ةطقن نم جرخت ةماقتسا ىلع طوطخب يذلا نسأرو ناطرّسلا سأرل يتلا تاعاسلل ةمومسرملا طّمتلا نيب

 ةطقن نم كلذكو يذلا تاعاس نم ةدحاولا ةعاسلا ةطقن ىلا ناطرّسلا تاعاس نم ةدحاولا ةعاسلا

 يا كلذكو هراهنلا فصن طخ 'يِْنَج نع يتلا تاعاسلا سمخلا مات ىلا نعاس ةطقث ىلا نيتعاس

 يف ةْضَررتُم طوطخي ناطرسلا تاعاس طّمن نيبو ضعبب اهضعب اهلك يذلا تاعاس طن نيب لصت
 فصن طخ ىلع ةموسرملا ةسداسلا ىلا ةدحاولا ةعاسلا ةطقن نم نّيتهْللا "لك أوم نوت ةفاحزلا

 10 د م لي ا ُ 9 <« ني كام ولا هده :
 يلا | درعا ميقن 10001 1 اا نا يراجع لالا عضوم نكلو راهنلا

 © سس سة
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  هنم رهظي ام لمجتو سأرلا دودحم ”رْهّشلا يف (طورخم اَرْوَدم ديدح وأ لانك نم روم ةماخرلا يف

 اذه رّرتتتو لظلا رادقا اهب ٌتذَحا يتلا كترطسم ءازجا نم از َرَشَع يثثا ةماخرلا حطمت قوف

 110 توم لجو ركسإلا ىلع ةماق ةحبص تل ددح هفرط ىلا ةرئادلا يحاون يف راودملا رولا

 يذلا يروملا فرط ٌدّئشيل ة تاق رعت رطألا فاك ىلا اًدفان زكرملا عمضوم يف يرولل هبقثت يذلا

 راهنلا فصن طخ ىلع لاهثلا ةطقن مّهنف ةّيبونإلا ةيحانل *ةميّضلا ةيحانلاو اهنم ةَيامَّشلا ةبحانلا ةماخرا

 1) 008..لكك - 2) 268+ ذه 6004. - 83) 008. هيفيصلا - 4) 000. ةيفيصلا ل .5) 7ههقلمم ذه هم. ح

 6) 000. هيفيصلا:

 نم ةعسلا ةيحان لمجت مث هعم لوؤالو هب قاف اك ادش رخآلا فاما نم بَمّنلا ف لخدي



 ارك ارب

 ف سوط هٌرذ يدا وهو اهعضاوم يف هالدألا ريشل ٍف ديلاوملا ف رادقألا هذه ةفرعم ىلا جاتحي

 اذه لثم ىلعو موجتلا مأع 159 نم تانئاكاب ةفرعملا ة ةمدعت ف ا يتلا تلالام عبدالا ب بتاتح

 .رامعألل تاجالبملا ريس

 نوسنلاو سداسلا نابلا 5

 لك يف ةّنامز ةعاس نم راهنلا نم ينمي !ه امهنم ةدحاو لكب فرعي ةئاقو ةطبسب هلا لمع يف
 و ُْث له 07 طة

 ىلا سمشلا عواط تقو نم ةّيامزلا تاعاسلا نم راهنلا نم يدمي ام مّلعَت نأ تدرا اذا لاق

 مطشلا ةتيونسم اع ةىيفص وا ةماخر ْدْخباف سمثلا ٍظ حطَس لبق نم ةطبسبلا هلآلاب اهيورغ 0

 رادقم ط م لوّطلا ين ا لم ضارلا نكت نأا دلت ام نبسناو تلش دق يأب هجولا ةّسلَس
 عبو م كعرذف وأ ةزئاق ايل دو رفا اهَدِختتو لش لوطلا فصن يف ضرعلا يثأث

 عبد لك رج مث ةيواستم اعابدا ةرئادلا نامسقبو ةثاق اياوز ىلع اهزكرع ىلع نامظاقتي يطب ةرئادلا
 ةنئادلا: ةمس يف نكعو كل ايتام نير كاوا ةجرد لافت ىلع ةحصص هزمت "زج نيم

 ؟ قلب خنيلو سمكسو عيالو كاثلو نيتماسلو ةعاسل يذلا قار ناطرسلا لوا لظ فرعا مم . 15

 رذص يف كل ْتَمّدقت “يتلا تاهجلاب قفألا ةرئادأ نم:اهنم'ةعاس لك يف للعلا نستو ةئان)

 عافترا فرعت ْنأِب كلذو دل لك يف جوربلا ءازجا يف عافترالاو ّلَظلا تْئَس ةفرعم باب يف باتكلا

 تيد يل يف مدقتلا مرا ىلع هش هل فرعت مدل ترو 3
 م

 تركك تلاد قي هوب ماسقأ وست اهنوليس دعت نوكو فرم بوتس ةرطس دخن

 ةطنلا قع - نم تأدب اهنم يتلا لوألا ةطّمتلا.لمجا ' مث هنم رثكأ وا يذلا سأر ّلظ دّدَع لثم

 ىلا يذلا تاءاس نم ةدحاو ةعاس لظ تس ىلع ةرطنملا فرح ٌرأو ةرئادلا زكر ةلعتت لع
 س 2 ل

 نم دعت مث ةرئادلا طبحم يف قرشملا ةطقن نم تملا ددع ءادتبا لمحاو ةماخرلا نم ةعساولا ةهجلا 0 00 7 6م 3 .. 1

1( 26686 123 



 ةجردلاو كلفلا . يفضنإ دحا ف ةضورفملا ةمدقتملا ةحردلا عضوم ناك ناو كلفلا نم ةمدقتملا ةح ردلا

 .فصنلا يف تناك اذا ءامسلا طسو نيبو ةمّدقتملا ةجردلا نيب ام فرعاف رخآلا ثصنلا يف ةيلاتلا

 هيقسو يذلا لمعلا اذهب ضرالا دو نيبو * اهنيب ام فرعاف يقرشلا فصنلا يف تناك ناو يِّرعلا

 كلف ملاطتب ةيلاتلا ةجردلا نيبو ضزالا دتو وا ءامسلا طسو ٠ ءزج نيب ام هيلع ْدِزَف لصح اف كل

 5 «ففرعاف ىرخأ ةهجب كلذ فرق نأ 3 تش نإو .نيتحردلا ” كنت نيب امرا وهغأب اذم ا

 ةم دقتملا ةجردلا تناك نإف رظنا م م كل ن تفصو مك دّتولا نع ةمدقتملا ةضورفملا ةجردلا نع تايد

 دوو ملاطلا نيب ايف يلاتلا ٠ 0 كانه مذقتملا لا ناكوا علاطلاو ءامسلا طسو ِنيِب ايف ةيلاتلاو

 يتلا ةيداهنلا .يلاتلا ءزهلا تاعاس نامزا برضاف قرشلا فصنلا يف امنمج انوكب نأ كلذو :ضزالا

 ” يتم غلب اف ءامسلا طسو نع مّدقتملا ءزجلا دم تاعاس يف هسق دلل :تاماسناعلا يه
 ؛0 مدقتملا ءزجلا ناك ناو ٠ .ميقتسملا كلفلا علاطم ييلاتلا ءزملا نيبو ءامسلا طسو .ءزح نيب يبا نامزالا

 ل برغملا ل ءاهسلا طبسو ىلا 0 دتو نم يذلا يبزغلا كلفلا فصن يف يلاتلا ءزإلاو

 نم 0 ٍّ اف ضرالا دتو نع مّدقتملا ٠ ءرإلا دعب تاعاس 4[يف ةئيلذلا. يلاتلا ءزللا تاعاس] نامزا

 - يف مدقتملا ءزلا ناك ناو .ميقتسملا كلفلا يف يلاتلا ءزإلاو ضرالا دنو ءزج نيب يتلا علاطملا نامزا

 ' ءزإلاو ضرالا دتوو ملاطلا نيب_ايف مّدقتملا ءزبلا نوكي نأ كلذو رخآ فصن يف يلاتلا ءزهلاو فصن
 !5 يف ريظَنلاب ةذوخألا ةّيئلا يلاتلا ءزإلا.تاعاس نامزا برضاف براثلاو ضزالا دتو نيب ايف يلاتا
 ملاطلا ءءلطلا نيب يتلا علاطملا نامزا نْم هم لصح ف علاطلا دنو نع ةمدقتملا ةحردلا. 0 تاعاّس

 ايف يبلاتلا ءزطاو ءامسلا طسوو برغملا نيب اهف مقل: 0 ناك ناو «ميلقإإلا علا لاطع يلاتلا .رجلاو 7

 يلادتلا ءزإلا تاعاس نامزا برضاف ىنْيملتخم نيّمْصضن يف نوكي نأ كلذو علاطلاو ءامسلا طسو نيب

 نيب يلا ملا نامزا .نم هصُقناف لاف برغملا دو نع مدقتملا ءزإلا دعب تاعاس يف ةيراهنلا

 90 يا نم يتب اف دودحلا ملقإلا يف ةيلاتلا ةجردلا لباقت يه ىتلاو براغلا ةجرد 00 يتلا ةجردلا

 * هيلث. كلذكو .اهبراغم وا ةلّوألا ةجردلا علام نامزأب :نيتجردلا نيب ام دعب” وهف: قفث ا دادعألا

 ام رثكاو . يلاتلا هربا عضوم' مدقتلا ةزإا قراف راهنلا لّدَسم نامزا نم انامز 5ك ذم نشل ايضبا

 1) 000. اهنب ل 20م0. كلتا - 38) 000. ايف ب. 4) ةتصصاف»ت, طاقمدو م66. ب 5) 000. ىو



 ةجردلا ىلا رظنا ”مث اهظّمحاف ةّئامزلا تاعاسلا نم نوكي ؟ تنشن كلذ يا علاطلا وا ضزالا دو وا .

"٠.١ 

 دنب و ميقتسملا كلفلا علاطع نيتجردلا نيب ام دعب دخت ”يقرشلا كلفلا فصن يف اهم تناك نإف ةيلاتلا

 نامزأب ةيلاتلا ةجردلا نعم ّدقتا ةجردلا دعب وهف َناَدَدَملا ىوتسا نإف دودحلا ميظإلا ملاطمب ايهنيب ام

 نم .ةدحاولا ةعاسلا ة ا هسدس ذخن يب اف رثكألا نم غال نصّقتاذ افاتخا ناو راهنلا لّدعُم

10 

 هيلا سايقلا 0 نأ نق هش اهيا داثوالا دعب ' نع ةم دقتملا ةحردلا ا تاعاس يف هب رضاف فالتخالا

 61 دع تاعاس. يف تا .- ايفر" دثو امإو ملاطلا ديو امإو .ءامسلا طسو ام ىنعا

 - نّيحردلا نيب امم تآّمح يتلا علاطملا نامزا ىلع كلذ تدز ضزالا دتو وا ءامسلا طسو نع ةجردلا

 0 يه تناك اذا اهنم كلذ تّصّقنو و ميظإلا مل ااطمب امهنيب يتلا نم لقا تناك اذا ميقتسملا كلفلاب

 نيجردلا نيب يتلا نامزالا ىلع كلذ دِزف علاطلا نع ةجرذلا دعب تاعاس يف هتبرض تنك ناو

 ثلا علاطم ن نائمزا 8 اذ رثكصالا يه كاك نا اهم ةصقلاو لقالا يه تناك نإ ميلقالا ملاطمب

 ةجردلا عضم علاطم نيتجردلا “كنت نيب ام دب وهف هنم ناصُمتلا وا هيلع ةدابزلا َدمَب هيلا تْسق يذلا .

 فصن يف ةمدقملا ةضورفملا ةجردلا تناك ناو .قرشلا كلفلا فصن نم هف ىه يذلا ةمّدقتملا

 ميقتسملا كلفلا .يف [هنبب : ملاطملا نامزا ديف كسلا اوف يف ضنا اهعم ةلاتلا ةيرافاي يبرغلا كآفلا ٠

15 

 نيب ام رادقم وهو قالا كلذ يف نئجردلا ”كنتل ند اََتملا نتجردلا نيب يلا علاطملا نامزاو

 تاعاس يف هبرضتو َنْيدَدَملا نيذه نيب يذلا لْطَقلا سدس ذخأت مث ميظإلا براغم نامزأب نتجردلا
 ءامسلا طسو دتو نع وا برغملا دو نع اًمِإو ضزالا ذتو نع اَمِإ تْنش نئدتولا يا نع ةجردلا دْمِب

 هلا دبنقا فلا اهثزلا قم هعلل تكَمح يتلا براغملا وا ملاطملا نامزا ىلع هدزف غلي اف تذرا كلذ يا

 ناك نإ ينعا مّدقتملا منرلا كلذ ىلع رثكحالا يه تناك نإ امهنم هصقنتو لقالا يه تناك نإ
 لقالا ىه تناك نإ ملقإلا يف نْيَبجردلا نيب ام براغم ىلع كلذ تذز برغلا دتو ىلا كساق

 وا ضرالا دنو ىلا تف تنك ناو ميقتسملا كلفلا امهتين ام رزكالا يه تناك نإ اهنم اهتصمنو

 هتيِجَعَو نفالا مه تناك نا ميقتسلا كلفلا ١ علاطمب نيئجددلا نيب يذلا لع كلذ تثدز ٠ 2م

 1ك 136,7. هين منا يدل عضوملا براغي نّتجردلا نيب ام دش وهف لصح اف رثكحالا يه تناك نا اهنم

 1) 008. كلت - 2) 004. نم - 83) 0084. كلتا
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 ءامسلا طسو ةجرد ملاطم نم ةجردلا كلت ملاطم صقنتو ءامنلا طسو نم قرشملا ةمحان يف تناكاذا

 ىتح ميقتسملا كلفلا يف ضرالا دننتو ءزح علاطمو اهعلاطب لقت كلذكو برغملا ةمحان يف ت تناك اذ اذا

 ميقتسلا كلفلاب ضرالا دتو وا اهلا طسو ةجرد نيبو ٌثدرا يتلا ةجردلا نيب يذلا دعبلا ف

 قوف .ةلضتسملا ”ةجارذلا تناك اذا ةيراهنلا تاعاسلا نامزا ىلع همسقاف دعبلا نامزا نم كا تمن

 : وا نركلاشتم نم تاماحلا تغب اف ضرالا تحت تناك اذا لللا تاعاس نامزا ىلع وا ضرالا

 يه له ةحردلا 1 كوكل“ 5 ضرالا دنو امإو ءامسلا طسو دتو اما نب دتولا دحا نع ةجردلا

 50 نم هلمعتست نأ ديزت يذلا ءزإلا ىلا رظنت ْنأ كلذو فصأ ام ىلع اهقوف وأ ضرالا تحت

 . ناو ضرالا تحت ةجردلا كلت َنإف جوربلا يلاوت ىلع براغلا ةجردو علاطلا ةحرد نيب ايف ناك إف

 ىرخأ ةهجب كلذ مآعتو ٠ضرزالا قوف وهف حجوربلا يلاوت ىلع ىلع علاطلا ة ةحردو تبراغلا ةجزد نين امف ناك

 لل قوف كوقلا كك فم للا رظنت نأ كلذو ضيا
 10 نيب يتلا نامزالا نم رثكا

 بوكا نأ تدلع ميقتسملا كلفلا يف بكوكلا عم ءامسلا طب : يتلا ةجردلاو ءامسلا طسو ةجرد

 10 نفع اذإف ضرالا تحت هنا تملع 8 ضرالا قوف هنكم فصن ناك نإو ضرالا قوف

 ”ةقمزلا تاعاسلا نم عم بك ضرالا دتو نع وا ءامسلا طسو نع اهف وه ةجردلا وا وكلا

 نش ديف ييب تا هنو نأ تاغاذلا كلت فمك براغلا نع وا ١ علاطلا نع د ملت 00

 15 تأش ةجرد يملا ملع نأ تدرا اًزكُف برغملا دو وا قرشملا دتو 0 نيدتولا نا ذه دحا نع

 ام رادقم فري كلذي هنأ انمصو اع ”نْيَبف كلفلا يحاون نم ةجردلا كلت هيف قمت .يذلا عضوملا يف

 . دق اكراهتلا لاقس نامزا نم امل ةيلاتلا ةهلا يف يلا ةحردلاو جوربلا كلف نم ةمّدقتملا ةحردلا ني ظ

 00 2 يف مآعت نأ وه كلذو ميقتسملا كلفلا علاطمو ميلقإلا علال ا مل

 ظ ةجردلا هبف تناك يذلا مضوملا ىلا جوربلا كلف نم ةلاتلا ةجردلا ريست راهنلا لدعم نامزا نم

 * ةيحان نم ضرالا دتوو ءاهسلا طسو نيب ايف ةضورفملا ةمّدقملا ةجردلا تناك نإف رظناق ةم قتلا

 . برغملا قس ام: ضرالا دوو ءاهسلا طسو نيب اهف تناك ناو قزشلا كلفلا فصن ف يمف قرشملا

 ءامسلا طسو نع اًهدعب فرعاف كلفلا نم يقرشلا بفصنلا يف تناك اذإف ( يبرغلا كالقلا تم يف يهف

 : 1) 26686 ذط 00
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 علاطلا ىلا يني نأ ىلا يللا قفأ نم هعولطو ميقتسملا كلفلا يف هعولط' نيب ام فصن يهو 2 د

 يذلا فالجألا عيج وه كلذو ام'ح رادق# ميقتسملا كلفلا يف هءولط نم لقا كلانه هعولط نوكف

 6 154. نيكد امز نيتعاسب برغملا ةيحان ىلا ءامسلا طسو نع لما لوا دم انا ضرفنو ٠ علاطملا يف اههنيب

 نم رثكا دعا اذه رادق» يف هبراغم نوكت نازيملا عاطم لثم ّيبرَثلا فْضَنلا اذه يف هبرانَم َنألف

 هلا هذه يف تاعاس ثلث هدب ناكاذاو دن بوهو فالتخالا اذه ثّد ميقتسلا كلفلا يف هعلاطم 5

 ئهتلن نا ىلا ك دوهو فالتخالا تم رادجوملا كلفلا .يف هرم نما رثكأ كلانه هزمت ناك

 رادقت 3 كلفلا يف هعزأ رزحأ هبور / ف كلانه ةزاحمو هرمم نوكم كف برغل قفا نما

 هل_بس تناك ملاطلا يلي ام ىلا ضرالا دتو نع هذس ناك اذا كلذكو.ام ح وهو هلك فالتخالا

 _ 1 لي ام ىلا ضرالا دتو نع هدعب . ناكاذاو علا اطلاو ءامسلا طسو نيب يتلا ا

 ةجرد. يا لب فرعت نأ تدرا اذإف 3 .برنلاو ءامسلا 0 نيب اهف داك يالا زجألا لدا 10

 دحا نع 5 يذلا ركل ديرت يتلا ةجردلا 0 ةفرعب ادب تدرا كلفلا يحاون يا فر

 نإف ضرع هل 8 نإف ديرت يذلا وكلا وا دير يتلا ةجردلا ىلا زافنت نأب مكلف قريش داتوالا

 نم ةّيلِيلاو ةيراهنلا ةجردلا تاعاس نامزا فرعاف جوربلا جرد نم اهف وه يتلا ةحردلا لسة

 بوكا ناك نإف جوربلا جرد نم اهريغوا بكوكلا اهيف نوكي يتلا ةجردلا يهو تش كلفلا جرد يا

 جرخت نأ كلذو. اهتحتو ضرالا قر هتاعاس نامزاو هعم ءامسلا ديس يلا ةجردلا فرعاف ضرع ؛!5

 ىف كلذ. صتو. ضرإلا قوفةمعاس نامزا ضن ناك اف شوب للأخ سرالا يال هيت ا

 ةجردلا لمعتستف باتكلا رْدص يف اني ام وحن ىلع 'ضرالا تحت هتاعاس نامزا وهف قب اف نيث

 00١ وه يتلا ةجردلا لمعتستو ضرع هل ناك اذا] اهف وه يتلا ةجردلا ناكمم هعم ءامدلا طسوتت ينلا

 « ؛ةقرع ىلا ل ثاعاس .نامزا ناكم كوكا تاعابس_ناعزإ كلكم ضرع: هل نكي ل اذا *[اهيف

 0 اهدي ذهن ضرالا قوف تأمعتسا امهبا نّجردلا ىدخإ تناك نإف* ]مه : ءايسلا ظسوتن.] »

 ضرالا دو ءزح نع اهدي لكك نضرالا تحت ا نإف مما كلفلا علاطمب ءاهسلا طسو ءزج

 ل نا ةجردلا ملاطم نم ءامسلا طسو ةجرد ملاطم صقنت ْنأب كلذو اًضيا مد كلفلا ما

 1) 000. اهتحتو ضرالا قوف - 2) 5نمصاوانأ 21360926 0166. ل 3) طصو طنق 000. اهيف وهز 860 6

6661 116 213150 
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 .كلفلا عابرا يف داتوألا نيب ايف جوربلا ملاطَم ةفرعم يف

 | 0” ةريسوه جووبلا ةرااد ىلع عاعشلا رادقا ين انفو ام نأ بجي .يذلا ناك الو لاق

 ااه فلتو يف اهملاطم يهو مينا كَقلا يف ْتَقِرُع ان اهعل طم تناك اذا داتوالا نيب ايف جوربلا

 دتوو ملاطلا دتو امه ناذللا نيف دنع اهيراغمو اهعلاطم يع يتلا ميلاقألا يف ضرالا دوو ءامسلا

 اطملا عون نغ مب يذلا راص رادقالا فلتخم انفصو يذلا (ذره اكو دلب لك قفا ةراد نم براغلا

 7 راهتلا 8-0 نام مكيف ملت كلفلا يحاون يف داتوالا هذه نيب ايف جوربلا علاطم لمت نأ وه نآزه

 ايف داهلا لّدمم نامزا نم مش رح كلفلا نم مطوم لك يف جوربلا دحا عولط

 .مضوملا كلذ يف ةمدقتملا ةحردلا 7 تاغزألا ةيلاتلا ةحردلاو جوربلا كلف نم ةم دقتملا ةجردلا نيب

 دتو يف ريو راهنلا لدعم نامزا نم م غرك 5 ءامسلا طَسو يف ملط هلك لَم جر نا كلذ لاثمو

 اذ_ه يف ئيرتوتفاملا لدغ 55 ا نه بي بي طب عم عبارلا 6 يف مأطيو ل أضا ضرالا

 ثس هيو يذلا دتولاو داتوالا هذه نم دحاو لك نيب يذلاو دل ول وهو هيف نازيملا عولط ردم مياقالا

 ناذّلا نيب للا يف كلذ نم ناك ف لدللاو راهثلا عابرا نم دحاولا عبرلا تاعاس يهو ةبنامز تاغاَج

 اذإف ةّلل هتاعاس تناك ني نيف اذإ :نيسرلا "رم نضرالا تمت ناك امو ةيراهت هتاعاس تناك نضرالا قوف

 انكذ يلا رادقالا هذ_ه ىلع تدارف هعلاطم رادقا تفلتخا داثوالا هذه دحا 4 لمحلا جا ع 0

 يذلا دنولا نع لمملا لوا دعت يلا ةينامزلا تاعاسلا ددع م قم 0 بسحب تت اون 0 وا

 ل قرشلا ؛ ةمحان ىلا ءامسلا طسو نع ل لوا دعب 5 ضرفنف هبلا 4 2-6

 نع 2 دعب ” نادل تك 5 1 قألا نم 0 ف هعلاطمو ءامسلا طسو ف هعلاطم

 : طسو نع لّمْلا لوا دعب نآك اذاو لاطلاو ءامسلا طسو نيب يتلا تاعاسلا تسلا كلل ءايسلا ظسو

10 
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 . رادقت ميقتسملا كلفلا يف هعواط نم لقا كلانه هعواط ناك ةئاهز "تاغاس كش ةَهْللا هدبه يف ءامسلا



 اةطخل

 مك ىلع < م مث نأ تدرا اذإف #8. .سيدستلا نم صفد ام لْثت نيرشعو ةّنام م نم رثكا ىلع - ظ

 ضرع صُقتاق ضرع هل ناك اذا جوربلا ةرئاد ىلع ثلثتلاو نينتل 3 :رم هعاعش كوكلا يل 0

 يناثلا أد أّملا رتو ادنا َس هنإف ةفمتلا راتوألا لوادج يف ىهتبب ام رت 3 ٌفرعاو نيت نم 1

 يذلا باللا اذه ؛ينو باتكلا اذه نم مدقَت ايف تاع "1 راطقا باب يف هانركذ دق يذلا مالا

 كلذو مات فكوكلا ضرع ّرثَو فرعا م يناثلا مأَضلا رد وهو ةلطيشال طقف عضوملا اذه يف هف نحن ة

 هب ٍرضاف ماتلا بكوكلا ضرع رو وهف لب اف ةقنيو و فمنلا هو فرو هرم همن كنا 0

 غلب اف نيّتس يف هبرضاف تظفح يذلا ماتلا يناثلا مأّضلا رثو ذل مث همسرب هلمحاف خأب اف هسفن يف

 لع دبيزي ام ذخف لصح ا هرْذِج ٌذْحف ْمَلب اف همسرب هتظفح يذلا ه هسفن ف بورضملا اذه هيلع دزف

 ْ هصقتاف ةمشقلاب لّصح اف هتظنح يذلا م اتلا .يناث [ مضلادتو لع مجال لب اف هلم يف هب رضاف ننس

 و ف اهب رضاف ةناث ضيا قيبلا ىلع رذجلا ةدابز ذخ مْ هظمحاف لولا ل ومف ىقب مر اف نيس نم 1

 00 مم اهظمحاف ميوقتلا ةصحومف لصح اف لدعملا رتولا ىلع همسقاف مَ اه ظوفحلا مانلا يناثلا ماضلا

 زو برض يه ىلا. ةيايتسو فلا * نمادسقنا# هلم يق ننزيسلا ماتلا- ب بكوكلا ضرع ذو

 6 133. تظفح ينلا جيوقتلا ةّصح هنم صُقنا رذإلا لّصح اف“ هرذج ذهن َىَقِب اه هسفن يف ماتلا سيدستلا

 ةث 3 ضيا هسفن يف بورضملا ماتلا ضرعلا رتو صُقنا مث هفرعاف لدعملا يناثلا مصل وبن يقال

 35 هسوُفف د يذلا رتولا وهف لم قلد يناثلا ماضلا ىلع ميشا ينب ' اف ضيا ةئاتَسو فالا 45

 ْ تغب اف اهتْممْصَأ سوقلا تجرخ امه لودجلا يف هسوقنف هفصن 03 نأ كلذو ةماتلا راتوالا نزعت 7

 رادق وهف يتتب اف فق نم هصُظاف هضرع ناك نيتها يا يف بكوكل شنت ادهش ىف علا

 انعاةهم ةبعاو لك هزور كولا ءز نم نيزادقلا نيذع نم دحاو يس صّقتاف وكلا ثالثت

 عضوم وه صقانلا عضوم اف هفرعاف ن أصمنلا وأ ةدايزلا دعب تول لب اف .كؤكلا ءزت لع

 ةرئاد ىلع هنم ناعش يذلا يناثلا سب دسلاو :قيلا عضوم وه 1 مشوا لوألا هثملثتو هسلدسا 20

 .هللا ءاش نإ جوربلا

 1) 000. و هرم ا11.6 - 2) 020. م36. 0, 302.1
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 لتحل نم هان زج ةزشمل عيطتو مست توملا نف ةَجرَد نيرشع نأ كلذ لاثمو نيتطقتلا نيتاه ىدخإ

 ىلع قست نأ نكحمي دقو توما نم نيرشع ناصع لثم لمحل ن ٠مم ةرشع راهت ةذابز نأل

 لوا نوكت.نأ 55 قف متلك اشلا ىدعا نم مَ نيفتصلا َذَع يف انو ذ يتلا.رادقالا

 هس يذلا .لوأ ندع اهدسأو سيدنتلا نم لْكَشلا يق: هلم: كرتشيو وأذلا لوأب لْصَت سوا

 توملا لاو لكنا ف روثلا لّوا مم كِرتشي 585 لوا ابضا كلذكو 00

 نوكحي دق م ةباقملاو مييرتلاو كلا نم" كلذ 8 2 ءاضنا نب رمالا مّمجَف روثلا لوأل مما 611

 لوا ثلث 0 روثلا لواو روثلا فعصن عيبرت لع وذا بفصنو 2 دول عيبر ىلع روثلا فصت

 هذه و يدلل 06 ةلب اقع لع ناطرخلا نانو روثلا لوا خييملغب قع يذلا لواو ةلينسلا

 «نازيملا لوا لب اق لّمْلا لوا كلذكو واتم دعب لادتعالا ةظقنو تالقتالا ةطقن نع ءازجالا

 ةلياقمو ميرو ثيلثتو سدس دنِمب ايهثنب اذا ةباثلا نكاوكلا ةريدتملا بكاوكحا لصتن دقو

 صُقنتو ديزت ةفلتخعرادقأ جوربلا كلف ةرئاد ىلع َعامّشلا ةتباثلاو ةريمتلا بكركل يش ضيا كلذكو

 لاكشا نتلم :لكش ىلع اك نإ ملغ نيبكحوكلا نيب ام رادقم فرع اذإف ضورملا فالتخا رْدَتب

 ءانقإب الو اهب ةريختلا لاصتا لع لتغب ال اهتتحرح ءاطب إلف ةتباثلا فكاوكلا اماو .تالاصتالا

 ظ ظني نكلو:لاكشألا هذنهب اًدحاو ادع جوربلا ة ةرئاد نع اهد“ ناكاذا جوربلا ةرئاد ىلع اهعاعش

 ةفرعم ىلا جاتحت ةريهتلا هاو سءثلا م ايش ةدساجلاو دا[ ا او نوكت يتلا لاك شالا ىلا

 دنع اهضورع بسحب جوربلا ةرئاد ىلع عامّشلا اهنم يأ يتلا رادقالا» ضعب نع اهضعب داعبا

 ناكوكلا نوكي الإ ماتا ىلع مّمت ال اهتأ يبق ةلباقملا امو .ضعب ىلا اهضعب نم رييشتلاو ديلاوملا
 نيتها يقلتخت انوكمو رخالل واسم نييكوكلا نم دحاو لك ضرع نوك وأ جوربلا ةرئاذ ىلع امم

 دنع امهنيب يذلا دْمبلا نإف ضرعلا يف اهنع الام رخآلاو جوربلا ةرئاد ىلع نيكوكلا دحا ناك ناو

 يف اًداو ضرع نييكوكلا ضرع ناك ناو بكوكلا ضرع ردع ةلبااقملا دعب نم لقا نوكي كلذ
 نم َس يذلا مييرتلا اًمأوأ أعيج نيضرعلا رادقع ةلباقملا نم لقا َُس امهنيب ام دعب نإف ةدحاو ةهج 6 133ر3“

 مأ ضْرملا رثك نيمسق نع صُقنب الو ديزي ال ةدحاو لاحب اًدبا هّنإَف جيوربلا ةرئاد ىلع بكاوكلا رئاس

 ضرع بكوكلت ناك اذا «#تإف سيدستلا اماو .اهّيْطق ىلع دئاوَدلا مّن يلا ةركلا يف نيب كلذو لق

 نم هعاعش ىّمْلَو هيف وه يذلا ءزإا نم !ءْرج نيّتس نم لقا ىلع جوربلا ةرئاد ىلع همئاعش َىَْلأ

10 



 العلب

 رخأ كانك ةناخدا عيل رسما ةبهاذ بكأوك تناك اذا هن تالاصتالا يف ايضا لاقو

 نع ةفرّصْنم يهن لالا فافحلا تزواج اذإف اصلا م دقف ددعلا يف اهتواَس اذإف اهب ةلصتم يهف

 بكاوكلا راونا كلزصمو ةفرصتم كس اهريغب لست ل نإف َرخأ فاوكي لصتت نأ ىلا لاقثثلا

 لشمو آيناما ةحرد ةرشع سخ ىلع 3 تلات الا يف سلا َك لاق تيا / هي

 ىلع ع 0 يرتشملا وق كلذكو هفأ>و همامأ نم ةحرد ةرشع يقنثا ليغ مثن قا 0 اه كلذ 5

 ءازحا ة هعسم جيرملاة ةوقو اهفاخو اهماما نم 3 زدا ةيناع علا ةوفو هفأخو هناا ضيا ة هحرد ةرشع يدا

10 

 ةعبس اننا كلذك لمسز ةوقو هفلخو همامآ نم ازجا ةميس كلذك دراطع رو هفلخو هيامأ نب

 ءازجألا مظع ب باب يف انكْذ يتلا رادقالا ىه اهنإف 6 ةيوقلا رادقالا ةوقو 9 هفلخو هماما نم _

 ركذ دقو ٠ لا اهف فاش ناب كلذ 5 دقو اهنم ةيولعلا ايس كلفلا ةرئاذ نه اهراطقا روت

 يف دحاو ف يملا ع ناظربلا 0 اهو نيلقتلا يتطْفن نع اهدعب يلا ءازجالا نأ ضيا

 ةولا يف يوتستو ضعب ىلا اهضءب رظني جوربلا ءازجا ل يتلا ةرخأتملا ةهللاو ةم دقتما ةهلا
 -_- س ع 5 مس غ4 ه4 و م :

 يواست ناطرسلا نم ءازجا ةرشع نأ كلذ لاثمو .رخآلا راهنل وانس ايهنم.ءزيغ دجباو لك را نذا
 هو 507 5 9 0 هود س ع 0 59 1 ف

 رامنو دحاو دعب ناطرسلا لوا نم نيءزملا نيذه دعب نآل ءازولا نم !ءزج نيرشع ةوقلا يف.
4 74 2 7 : 1 ّ 

 ةوسلا يف *ةبوتم ءازجالا هذه نم ضعب ىلا اهضعب رظنت يلا ىمستو رخآلا راهنل واسم اهدحا ظ

 0 هما ضيا *ةيواستم دحاو كعب , يذلا ا بأ نع اهدا 8 0 كلزكحعو هلي هذه 15

 نيلادتعالا :ىتطقن 0 نع اهدعب ىتلا ءازجالا اًنضا كلذكو .ةوقلا يف نابواستم نيدعبلا 59

 ةّياملا اها اًضيا لاقو ةعيطملاو ةرمألا ىمست ةياتلا ةهللاو جوربلا نم ةمدقتملا ةهلا يف دحاو دْنب .

 فصن يف يتلا ءازجالاف ةبلاعلا عاطت يتلاو ةضفتلْلا يه ضعبل اهضمب عيطتو عمست يتلاف ةضفتملاو
 كلفلا فصن يف يه يتلا ءازجالاو ةضفتنلا يه توملا رخآ لا نازيملا لوا نم يهو يبونجلا كلفلا

 ةدايز رادعم نأ كلذو ءازجالا كلت ىلع ةب ةلاملا يه ةلشسلا رخآ ١" ىلا لَم لول نم يهو يلامثلا ظ

 نم نيدعبلا هيدا تناك اذا ةيسوللرا كلت ف كف رادقم وه ةملاهشلا ءازجالا ةذه ف زاهنلا

 1) 000. هو - 2) 000. ايوتسملا - 3) 000. ابواستم ادحاو ؛ادغب

1 1 3 
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 .لككاوكلا ضورغ بسحب نوكت ىنلا تالاصتالا رادقا قيقحت يف

 اهّدَس ءىش رشع يثالل دو ' نكي لو 2 رق يا ةنموسقم حوربلا ةرئاد تناك لو لاق

 تار عن ةدشثلاو تام ىرلث ةسرالاو قت رع ةثدلا الإ ةمئاق ةبشن ينعا حرحص ٠ ءةح اهتم: هل ام

 ةلب قمل اهنو ةنراقملا وس لاكشا ةهرا يهو اهريغ نود رادقالا هذه 5-55 تار ةلاسم نانثالاو

 ةوفثلا يف هسفن نه نب ٠ النسب ! اهو ةجرذ نيناثو ةثاتو نيّتماف نسوا الجت جور مس نم يهو

 10 كلتا مث 00 نيعستبو ةْعاق ةيوازبو جاربا ةثالثلا طخيو دلي املا ٠ فصن وهو مييرتلا لك دي

 ٠ ثدلثتلا فصن وهو سدسنتلا م ةحرد نيرشعو ةئاتو ةيواز كأكو ةعاق ةيوازبو جاربا ةيلذأ طبحيو

 نم ءازجالا هذهف لكاشب ريغف ةنراقملا تمتع أماو ة ةحرد نيّدسو ةّئاق ةءواز ينأثبو قا لعضو

 د هذه يتلا جوربلا ىليقو اهريغ نود لاكشالا يف ضعب مم اهضعب كرتشت يتلا يم جووبا كلف

 لاكشالا يف كرتشت الو ضمب عم اهضسب طبتزت ال ينلا ةقابلاو ةطبترملا جيوب ضعب دنع اهضعب

 15 دنع ضكاوكا تاعاعش تناك الو .جاربا ةعبسو جاربا ةسمخو دحاو جرب اهي ام 2 يتلا يه

 دنع اهضورع ف تلا راص كانمم يقتلتو ضرالا ركزت يف مدنجت ان ةعبرالا لاكتالا يف اهكارتشا
 اذا نيبكوكلا نأل طقف ةنراقلا دنع اهضورع يف تلا ىلا ساتحي ام رثكأ نكلو لْصَقلا نم كلذ
 انارتقا ايهنارتقا نكي مل دحاو رادق:و ةدحاو ةهج يف امم امههضْرَع ني لو ان امج ءاقتلا اممواقتلا ناك

 ضرعلاو لوطلا مشب انركذ يتلا ةلاللا ىلع ناك اذا اهنارتقا أل ىعألا انين لنالا زن مو احبحص 6 قل

 "الت ىلنتا ندلو ضرتلا نود 'لوطلا ف [نهتارتقا ناك دكحاو رادقبو ةدحاو ةهج يف انوكي ملافإف .

 اذإ#ف «اكللذ دنع ءاقثلا امل دي ال هنإف نيتفلتخم نْيتَمح يف اناك اذا ايس ةحرص ةدساجمب ةنراقملا
 .ا.هيمرج فصن رادقت هبحاص نع امههذحا دمي ىّيخ نين رتقُم الاي مل ةهللاو ضرعلاو لوطلاب ادَساجَت

 1( 000 اهيمس أب 1103[ ع 2) بعيش



 لاباس

 سمشلا طسو اهب جب رفقساف هتاعاسو ميوقتلا مانا يهف تاعاسلاو رهشلا نم ةيضاملا مانالا نم لصح

 يف ناك يذلا طسّتولا لشم جرخي سمشلا طسسو نإ ةمّدقلا ةهللا ىلع تدرا يتلا ةئسلا كلت يف

 هيد تدعو علل ءازحا ةثاث يف نينسلا .نم كام لح ام تنرشت نأ تش نإ .هتأي لضألا

 لضح ام يقلد ا فيج عدا هريس نبا جرا مات نع ةئسلا نامز صُقنب ام رادقم ىهو .

 تذخا نانثا يق نإو از نيعسن هل تذخا دحاو كم يب نإف ةعبرأ ةعبرا نينسلا .ن م كا

00 
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 0 ا هيما وجار ين يس مم نإو ان

 هديب ملا ىلع موقتلا تاعاس ىلع هتادزف ةعام ةجرد .+ لكل تبسي مب اف ت تاظفح ام هم

 سهلا طسو موف يرأتلا وهف قفنتا نيمو يأ نم كل جرخي اف دحاو نيب ابلا نيَده يف ىّمْلاو

 كلذف لوالا عضوملا لثم يقيةملا سس“ “ل مضوم جرخ نإف هموق مم ةداعلاك لوالا ا ىلع هيلع

 نوكب ك. هيلع ديزي ام رادقم رظناف لصالا يف ىقيشلا نمشلا عضوم ىلع داز ناو لدوحتلا تقو

 ريسمب نوكي ك هنع صني ام رظناف صّمن ناو ميوقتلا تاعاس نم هصقناف ةعاسلا يف سملا ريسع

 يلا نمشلا دّدمت اهب .يتلا يوقتلا تاعاس ححبصت ىّتح ميوقتلا تاعاس ىلع هدزف ةعاسلا يف سهلا

 مم ةريختلا كاوكلا رئاسو ارا عضوم اًضيا اهيلع موق لصألا يف هيف تناك يذلا يملا عضوملا

 مانالا ليدعت نم سهلا ءْرِ ءازإب ام. صنت ْنَأب كلذو ةدوجوملا ةفلتخلا مانألا تاءاس ىلا الون
 نم ةلدتعم تاعاس وهف ناك اف ةلدتعملا ةعاسلا نم هرادقم فرعت نأ د ' ميقتسلا كلفلا ملاطم يف

 عضوم يف فالتخالا اذه مم مد هب اعإو .ةداعلا 4ع لع داتوألاو مل علاطلا ب ملعتف ؟داهتلا 00 لعب

 مف ليوهتلا :ةنسو لضألا.ةنمس.نيب'ىتلا نينسلا يف دمبالا هد ةكحّرح لبق نم يلا سمنتلا

 هددت لل نيا كاذكو نيو عيد يالا ضاحك مل دمبالا دعبلا بر سشلا'خرناك

 ليواحتلا .تاقوا نا مولعمو .اهف فالتخالا رثكأ ناك نيتطقنلا نتاع نغ خرديب الكت برقالا

 دقو :دحاو موي زهشلا نم لصألا يف هبف تناك يذلا َمْويلا تمّدقت نينس سو ةنام تّضقنا اك"
 0 #2 ٠ 51 - 4 0-- ل ل

 6 ؛ةاد. اهب لمعلا انحرش ةفن اتسم لوادج اهبف فكاوكلا طاسواو ىطسؤلا نيئسلا ليواحت تاقوأل انأعح

 .ةجاللا دنع اهب لمعلا لئسل باتكلا تح دنع باوبالا رخآآ ىف

 1) 26686 آ3

1. 130,7. 



 لعلي

 نيو.لطت داصرأ نيب 0 ا م حاتم لكى اقركا اك لج ىخ ةلضازت ا م بس

 نيب رنيسغت 2 هذه لثم ِف هعم رهظ نأ بجحوي 4 ةدلا نم اهلا ساق يلا ةاعرألا نيدو

 الهنإو هي ل ل تاتمام و هللا ساق يذلا دصرلاو وه هدصر يذلا دصّرلا نيب نأ كلذو

 دق نيتسو ةلّشس لك يف تدجو ىتح ةدارزلا ةكحّرلا هذه يف تنس هنب و انئيب نامزلا لاط

 : .لكلا عم ةدايزلا هم تيقواام نيريسملا نيذه فالتخا لبق نمو ةدحاو ةحرد ةندس#

 نوسمحلاو ثلاثل بابل

 هف تاك يذل 7( ىلا افرع دنع نيكأ | مضاومو اهعلاوطو نيننتلا لي واحت. تاقوا ةفرعم يف

 10 «لشسألا ف

 لع امل لّمْس امم اهريغو ديلاولل يع نم تش ةنس يي قيوحتت قرت نأ: ثدرا اذا" لاق

 ءادتبالا تقو يف هف كَ يذلا 1 ىلا سلا هيف دوعت يذلا تقولا وهو هنمعب مئاق ءادتبا . در

 اهيف ليوحتا فرت نأ دير يتلا ةنسلاو قيوم يذ ينس نم ءادتبالا اهيف ناك يتلا ةنسلا فرعاف

 ؛5 نينسلا نه. تدرا يذلا ءادتالا وا داوُملل ىَّضم ام وهف يب اف رثكحالا نم لقالا صقنا مث اضيا

 ةماّلا نينسلا هذه ترْضاف يورلا رّهَّشلا نم ءادتبالا وا دلوملا هف ناك يذلا مويلا لثم ىلا ةماتلا

 قلأف ملي اف ةمانلا مايألا ىلع ةنسلا نامز ةدايز يه يثلا ةققد نيثلثو تسو ةجرد نيناثو تس يف
 ىلع اهذِزف ةلدّم تاءاسف ل اف ب ىلع هسقاف ءيش 9 رولا نود يتب امو راوذألا هنم
 رهشلا نم يضاملا مويلا عم اهنرمب اهذَحْف نيرشعو ةعبدا ن + لقا ٠ ْتَمَل نإف لصألا يف ميوقتلا تاعاس

 20 مانألا تم ارق ادهاو اف زهعلا. نم ةبضأملا مانألا 1 دزو دانت ف دك لع تداز ناو

 مانألا نم صقناف ىضقنا دق طابس ناكو ةسيك ةئسلا تناك نإف اهأظّمحاف كلذ دعب تاعاسلاو

 اف الحج مانالا تو ةسبك ةنسلا نكت مل ناو ميوقتلا مويوهف لّصح اف اًدحاو موي رهشلا نم ةيضاملا

 6)1 سورعنع هما نيناكو ج16(0م0ند3. ل .2) 2ةمقأن ذم هل.
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 .كلكاوكلا 5-5 ىلع ديف هئعب ةيناك ىلع داز ام دحأو ثطقسأ ةناث تع اذإف ةمدقتملا فكاوكلا

 اذه اوبهذ نيذلا هالوه هيلع لمعي ناك يذلا ةئسلا نامز ناكو لالا سمالا داعب مث ةينام مات ىلا

 قطسولا سعثلا ةكحرح كلذا مم هوحنو ةعاس سم رادقتب موي عدد يوي. ف نق زاكأ نيكل

 اموي هش ةنئسلا نانتمؤ نأ لع لم هالوه دب وهو لناس مم دل طنش ةيرصملا ةئنسلا يف

 فقو دق هلأ معني ناكو“ مي :هم طش ةيرصملا ةنسلا نامز يف سهلا ةكرح عتق طقف مهي رو 5

 دجوف ةنس نيناثو زاخو ا نيكلاو "نخر نم سوي دصر مث .موي عبارلا نم : لقا هنا ىلع

 سما ةكرح كلذل تناك ةئاهثلث نم ءارحب موب ع ران زم فاو موي هش هيلع لمع اهف ةئسلا نامز

 نامز اندحوف ةنس .نيعبراو كثأو " ةثاعبسإ 2 دعب نحن اندصرو هك“ هم طنش ةيرصملا ةنسلا يف

 نمثشلا ةكرح تراصف نيّتسو ةئاغلث نم زج ئسحنو ءازجا ةثلثب موي عد نم لقاو اموي هش ةنسلا

 دقف :هوحو رصقشي .نامز نال نم ةديزتم1وأاكل تاكيرطا هذه رم م دبع ةيرصملا ةنللا' ك١
 الو ةكرملا رادقم يف الو ءازجالا ةّيَمَك يف محلوق نم ٠يشل اًفاوُم اوفصو يذلا اذه نوكي نا لطب

 نأ كلذو ةعرسلاو ءاطب ألا يف بز ريغ ىلع نوكي ديرتلا اذه ىرت اًنكلو صقانتلاو ديازتلا يف

 ف سول لع نحن اتكردتساو موي نم اسرق ة ةئنس ةثامثلث ءا ف ”ىلخدإ ىلع كررت سورطب

 5 120,7. ىلع هكر دما كنق وع ناك يذلا وبا قوش عبدو مانا ةعبرا ا كس نيسمخو ةئاعيس 1 ٠

 لبق نم اهب دصر يتلا تالآلا يف عمقو أّطْخح لبق نم تمقو ام ةدايزلا هذه“ يلا سخربإ 5
 ذا نامزلا نم دم دمب انداصرأ يف “ مّمت نأ ةرورضص بجي دقف نامالا لوط لع اهريغت وا هاملت

 مل كلتا يف ةكحرح لبو نم كلذ ناكن إو داصرألا كلت ىلا يه انإ انداصرأ يف انتاساق تناك

 يف دصري .نأ هعابتأو قا ام نإف نيم دقتملا ن نع الريع الو رف يحزن لجل لو اهتقيقح انل رهظت

 نا هب عمي ام اًمأو .هلق يذل نامزلا يف ملصا مك ملصا هيف كرْدأسأو ءيش ء نم ديون اهب ناز 0 ظ

 قو انِإ كلذ نإ اهلك بكاوكلا تاكرح عيج يف ةلماش ةدايزلا هذه تناك( هّنإَف سايقلا ” هجويو

 لو هداصرأب دجو ايف ةكرملا هذ هذه نأ كذ سور نأ كلذو ةياثلا فاوكلا كلف ةكرح لبق نم

 1) 004. همدقملا ل 2) 008. عدم س 3) 4. ع ا خام طنش -س 5) 004. سخرب -
 6) 004. دم 7) 004. هيام عستب سا 8) 004. سخرب 9) 004. سخرب - 10) 000. نوكي ل 11) 6

 3006م0ج322 اطخ د 12) 000. هيحوي



 م0 نب لا

١9٠ 

 ءازجالا فرعت كلذكو ةّئسلا رادقألا نم همظع كلذكو ةموسرملا ةهلا يف لّوْدِلا يف موسرلا وه

 لوادجلا نم دحاو لكيف ام ذحأت نأب ةرتتْولا لوادملا نم ءامسلا طمّتوتتو بيغتو اهم ملطت يلا
 ديزت تالالا هذهب لوادجلا هذه اهيذ انسر ىتلا ةئسلا هذه دم اهفو لَمْللا لوا نم همم ةثاثلا

 ١ ا صفت نا جاتح ىيذتلا ريثك ناك ذا ةدايزلا: نم قمتست ام سب لوادجلا يفام ىلع

 تاهلا هذه ملعت هب يذلا ذخأْلاو بيرقتلاب هيف امولعم نوكي اننامز يف هانئ امِإو نيح لك

 ةروكذملا ةمسّتلا لاكشألا اننامز يف مل لوادللا هذه لبق نمو باتكلا اذه نم مّدقت ايف حوربشم

 .لوادجلا يف ةموسرملا ىهو اهنم مّظع اه اًجَس نيمثلا عمن بكاوكلل نوكت يت

 رهظي امو ةربذُمو ةلبثم لاقتا ةكحرح كلفال ّنأ مهلوق يف تامسأّطلا باحصا هركذ ام ةفرعم يف

 .مملوق 50 نم ء
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 ةئيطب لاقتنا ةكرح كلفلل نا اومتز تامسأطلا باحصا نأ هباتك يف سوللب مَذ دقو لاق
 0 هع 1 الوش 0 ها داما 5 جه - 0-0 1

 ىّتعمو ربدت مث لبمت ءازحا ةيناث ىلا ىهانتت ةكرملا هذه نإ اولاقو ةحرد ةنس نيناث لك يف نامزلا

 هذه ىلا ايان ةتباثلا بكاوكلا كلف ةكرح مم قرشملا ىلا برغملا نم كرمت جوربلا كلف نأ مهلؤق

 ةكرملا فالخ ىلع كلذو ضيا ءازجا ةينامث برغملا ىلا قرشملا نم كرت مث ءازجا ةينام ةهجلا

 ىلا برغملا نم يتلا لوألا ةكرألا ةئاثلا فاوكلا ةكرجب كرمت نأ بحق كلذ عمو لوألا

 يتلا يه ةتباثلا بكاوكلا نوكت وا هكح رمي هريغ نوكي نأ الإ أّيهت الو كلذ نوكيالو قرشمما

 اووكذو امم نيتفاتخم نيته يف نيتكرح كرمت نأ نكمي ال دحاولا مْرِلا نأ كلذو هيلع كرت
 ةنام ةئس وه كلذو ةيرصم ةنس نيرشعو ناو ةئاج سطسغا كلم َلْبَق ناك لاقإلا“ ىَهتنُم نأ

 لكل بسحف نينسلا نم كلذ دعب ام ذختوي نأ بحب هلإو ينوذقامل ردنكسإلا نيتسو تو

 تاكرج ىلع ديز ين اف جرد ينام ىلا يهتتي نا ىلا [صّقْن' ]كلذ نم لّصح اهن ةجرد هنم ةنس نينا
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 الملا

 ةميْلاو فّْطملاو ةباَوَذلا هبفو اركز كح هكاوكو دسألا مث را هيفو ل هيكاوكو ناطَرَسلا 2 هَ 7 ْ_ً صوتا يسع < م هرم همس 2

 اهكاوكو ةأينسلا مث ةقرصلاو ةريذلاو دسالا بأق ىهو
 أم اذهف لدعألا كامسلاو ةاوعلا أهنم 0

 جوربلا دوص نم ينعا اهنم © ةّيبونلا ةيحانلا يف ىتلا اماو » .جوربلا دوص' نم ُيلامَّملا ْفْصَنلا يف
 م وار لس سم 0 5 .ه- تنس 0-7 2:

 نايانزلا اهيف كوك اك بكاوكلا نم اهيفو برُثعلا مت رْقَتلا اهف بكاوك ؛ ح هيكاوكو ناّريملا
 هيفو يذلا مث ةدأبلاو مئامّنلا اهف كوك ال بكاوكلا نم اهيفو سوقا مث ةلوشلاو بأَعلاو ليلك ماو

 1 فكاوكلا نم هيفو وللا 9 '0لحدعمو ديالا دشن ها لا

 !ديكاركلا عيمجن رجول غرملاو دعما غرملا اهيف اًكوك دل اذن يطال م نال دس

 -- !امشلا ةروص ةرشع يناهثلا يف يتلا بكاوكلا ميجو اًكوك نوعبراو ةّنسو ة'اثالث جوربلا دوص يف
 بكاوكلا نم ةّيب ونا ةدوص ةرشع سمكا هذه يف ام عيجو اوك نوّتسو ةئاملث ةموسرملا ل لوذلا يف

 لوالا با ياعم نورمو ناقو فلا للا كاكا هذه تف اكل ردع 'ةّنسو ةناثلث

 ”زي د سانا مظعلا يفو دم عبارلا يفو حد كثلاثلا مظعلا ينو اًكوك <. يناثلا مظملا يفورشع ةسمخ

 ةياؤذلا كاوكو .بكاوك ” ط ةملظملا نمو ةشحخ ماّنلا هابمَأ ةّيباحسلاو اوك 6 طم سذاسلا يفو

 روصلا ن نم سورللب باتك يف مولعم جازم هل اندجو ام بكاوكلا هذه نم انَْيا يذلاف .مّررملاو دْرَملاو

 اع اكو اهجازم انركذ دقف جوربلا روص يف ينلاو اهم مّظع ام امس جوربلا كلف نع ةجراخلا

 لوادج اهتم ثلاثلا ضعبو ىناثلاو لالا معلا يف ا كلذ َدْنَ انَمسرو .ةرّيتملا بكاوكلاو نيَريدلا ةوقل

 يا نيد ءامسلا طسو يف اهعافتداو ضرالا قوف اهنكم تعنو راهن ل سيرت اهداعبا اهف انركذ ةدرفم

 رة الاب دع للعلا بْطملا عاقتر را نوكحي ثيح بيغتو ءامسلا طسوتتو مأطت جوربلا ءازجا

 يذ ينس مر *اي د ١ ةنس يف انفصو يتلا .ةروكذملا اهنالاح انأءحو ف ةنيدم ضرع وهو |!ءزج نيثلثو

 فرعت نأ تدرا اذإف لّمْما لوا نم لوطلا يف اهمضاوم هذه َلْبَق يتلا لوادجلا يف انْمَسرو نيئرقلا

 نيِنّسلا ين اهتكسرح ذذغ لوادجلا يف انعسر يتلا ةتباثلا بكاوكلا هذه نم تْئش بكوك يا عضوم

 كلذ_قل أو لوادجلا يف ةموسرملا اهعضاوم ىلع اهدِزف نينرقلا يذ ينس نم اصتا ةنس "نم عمتجت يتلا
 5 ا < 0

 هضرعو هلا ىهتتي يذلا جّربلا نم بكوكلا عضوم كانهف ددعلا كب ىهتا ثيح لَمْ لوا نم

 4 . عب مدعم اكزك - 8 نا 3 حا 3) 0 انا سا 4) 004. دفق: ح 5) 4 دير -

 طم 128, تل
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 ملح ١

 ءازجا يأ يف كلذ لبق نم * انملع 0 جوربلا ءازجا نم اهعم ءايسلا طسوت امو راهنلا ل دعم نع : ّ .٠ 22 ا ' ًس هدامو

 اندجوف اهف اهاندجو ىتلا ةهجلا يف جوربلا ؛ ةرئاد نع ضرعلاو لوطلا يف اهعضاوم قفاون جوربلا

 , نم ن م ف ةناملا ئرعّشلاو برقعلا نم هه لي ٍِف برقعلا_ىن ع ء نيب يل نم يلاهشلا بكحوكل

 000000 ا ةةسارذ دير ىلا ةئيبلا هذه تناكو ديالا نم دب يف لالا هنو نموا
 نيسمخلاو |< :حرشع دحألا هذه انمَسق اذإف روكذملا لالا رضا ةكللم نم .لبرشعو عبسو ةئايتسو

 نيتثثاآلاو ةثاعبسلا ىلع اندصر تقو يف اهبلا تهتنا ىتتلا عضاوملاو ةلوآلا اهعضاوم نيب يتلا ةققد 2 5 نت ل ا 5 3” و دو

 : .كلذكو ةدحاو ةحرد ةسبش ةنس نيبو يبس كف ايدك ان دجو نيدصرا نيب ىلا ةنسلا نيناهلاو
 5 نك : ٍ 2 نا . 0032

  روهشلاو ةطوسبملاو ةعومجلا نينسلاب هنم جرختست يتلا ةتباثلا بكاوكلا تاك رح ”لودج يف اهانمسر

  باتك ايمو اندجو يلا عضاوملا لع ةرأألا فصنو | ا ديلا هزه اندز كلذكو

 'ةركل] نم ريك يف ادصر ايف دجن و نإ ندنرقلا يذ ينس نم اصقا ةئس يف اهعضاوم اننا سوراطب

 اهفف انمسر لوادج امل انلمم هلثم نع ىفاوتي نأ نكيو هكددق ال ايم الإ ضرعلا ف نيب افالتخا

 ةمؤاعم ةنسلا هذه دعب اهلا يهتتت يتلا اهعضاوم نوكتل مظيلاو ةهلاو ضرعلاو لوُطلا يف اهعضاوم

 ا 01١ اياءاوه كلذكو اننا ةلنس يف اهعضاوم لع تديز ,نإ لوادجلا نم ةذوخأملا اهتاكرح لبق نم
 بناتك يف © نمونلطب ركذ يتلا بكاوكلاو 3 اك طاب لق ىف ةمواس نكت ةيسلا نع لق

 007 اهمظع لّدو مّدرملاو * داقلاو ةباوذلا كاع ويس اكوك نورشعو نانثاو.فلا اهتدع يلطسحلا

 ةليطا ةكر يدلل كا وكلأ هذه نأ ركذو سداسلا رْدَّقلا:اهرثصاو لالا ِْدَلا اهءظعأ لزانم

 ةيبوخلا جوربلا زون نمادوبه صبسو ةروص ا سم نونلا ةبحان يف اهنف ةَمْلَخ نيعبراو ”سمخ

 ةروص ؟ ةمِع ناع لاما :ةمحان ف اهنمو ثدرللب وأّدلاو يدّألو سوقلاو برشعلاو نازيلا يه يلا

 نب ولج اهنم ةملامثلا ريصتف نامزلا لوط ىلع اهتاهج ريغتت دقو .حوربلا وف نم ةفايلا روتفلا تسلاو

 جب يهو لَمملا بكاوك اهريغو جوربلا دوص يف ةّيلاهثلا بكاوكلا هذه نف لاش اهنم ةّيبونجلاو
 انتل يك يهو روثلا ا هلأ لع .ىهو نيطنلاو هكر لع محو ناطْرّشلا هشو و
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 ُ ةمئهلاو ةَممَهلاو نيعادذلا مَّدَقُم هيفو جا اهيكاوكو نامةوّنلا مث هرهظ ىلع ناَريَدلاو هنرَق ىلع
 ني

 1) 000. انلمع - 2) 000. لوادج - 3) 000. (35 21860) ثلثلاو فصالو ب 4) 000. درقلا - 5) آه
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 فيجي دحأولا بابلا

 1117 اخس 5

 : > ١ 5 0 ٠ ا ِ : - ب
 اهتحتو ضرالا قوف اهثكمو ءامسلا اهادسؤتو اهيورغو اهعولط يف ةّباثلا بكاوكلا لاوحا اما لاق

 فاوكلا زادمو باتكلا اذه يف هركذ ائمدق دقف دب د فلُقلا نم اهنم دم ل 2 أم 0

1.10 

اح ليام ندا هلدكت صا زل لقا كارل را ١ مدر 0
 : ةدحاو ل

 امم اهأك اهتكرح نأ كلذو داسالا ةتاثلا اودارا انو ةتباثلا ىكاوكلا ندي هل تدسر م

 نم اهلقنف هن رب وه اهككحرحي نأ امإو هنف امم كرحتت نأ امإ دحاو كلذ يف اه أك ةدحاو ةكرح

 تاكرح راسكح قرشملا نا برغملا ندم ايضا كلفلا نم هريغ تع ىلا كآقلا نم ناكم تش

 7 نرخ ا
 لوال سويلل#ب باتك يف ضرعلاو لوطلا يف اهعضاوم اندجوو ةرايسلا عبسلا ىهو ةيراللا بكاوكلا

 0 7 م 500 دج دب 30

 " اهداصرا دحا ناكو لوالا رصنّدخي كلم نم نيناثو تسو ةناع اع ةنس يهو *سوزينطنا كلم نم ةنس 5

 رصنتب ةلزم نم نيعراو سمو ةئاغاع ا نم” سوالانأم هكذ يذلا هي سوط هملع لع يذلا

 .رعقلاب هنحتما (1. ةنسلا كلت١ يف ناك برُملا يع نيب يتلا نم يلاهَّتلا بكوكلا نا ركذف روكذلا
 هباتك يف مس ام ىلع بجي ناكو برقعلا نم ةقّقد نيسمخو سمخو ءازجا ةسجخ يف قآل تاذب

 ىرعشلا نوكتو دايشلالا“ نم دل سدو 3 ف ةروك ذملا ةنسلا هذه يق ل أَق نوكب نا

 نم امهريغو اركذ يفنلا . ةلكاركلا هذه نحن نضوو :نم وتلا نم ةحرد ةرشع ميس ف ةيناهلا 20

 ةثامو لا ةئس يف اهلل دمتعت ىلا انداصرا ذحا "تاكو ةنلاوتم نينس يف ةريثك اًرارم ةّباثلا كاوكلا

 اهدانبأ انفَرمف ءامسلا طسو يف بكاوكلا ريسمو رمقلاب اندصرو نْيتْرَملا يذ ينس نم نيعستو ىدحإو

 1) 000. سوبليطلا - 2) 000. سوالايام
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 لم

 سشيشلا هب .ساق يذلا تملا رطق فرق ناقلا اذه ىلع ىَرخُأ ةداضعب سهلا سقوو صان الو

 'يقب يذلاو .قفألا نم دحاو مضو» يف سابقلا نكيلو بكوكلا هب ساق يذلا بقثلا هيلا سيقبو 4 ؛هق

 طسوالا اهدئب يف كلفلا ةرئاد نم اهراطقا رتون يتلا ةره بكاوكلا رادقا نم انْفَصو يذلا نم

 برقالا اهدنبو دبالا اهدي يف تناك اذا سانا ف رثوت نأ بجي يتلا رادقالا اًضبا نيبو

 5 ناك اذا اهداسا بتارم عيج يف هلا هرقنو عال 3 هنأ اًنيَب دق ان إف سمشلا رطق امأ ©« سمشلا ©

 طسوالا ٍيفو ب اكون مالا هدي يلو هنا لخز رق اًماو 4 لياتما » .سوسحرذق هريغتا يالا

 طسوالا ينو ول هل دعبالا هدعب يف هرطق روي هنإف يرتشملا او < يرتشملا » .وا ل برقالا يفو طا ول

 يفو يدل دعبالا هد#ب يف آلا ةرئاد نمرّثوي هرطق خيِرملا اماو © خيرملا » .رل طك ب رقالا ينو هم دب

 ي * دعبالا اهدبدب يف كلفلا نم روي اهرطق نإ ةرهزلا اًماو 6 ةَرهَزلا 9 .رل ل برقالا فو دي وب طسوالا
 ؛0 كلفلا ةرئاذ نم هرطق رّثوي هنإَف دراطغ رطق اماو 4 تاكلا #8 .ر* برقالا يفو طل * طسوالا يفو

 رتوي هنأ ناب دقف رمقلا رطق ماو 6 رمقلا » .دي * برقالا يفو د طسوالا يفو 2< دمبالا هدمب يف
 هذه فلتختو .ب وا *.برقالا ينو ون طل * طسوالا فو ء كك * دعبالا هدعب يف كلفلا ةرئاذ نم
 اما ءاهاداعت نم مولعم كلذو اهداعبا يف ىكاوكلا بتارم بسحب ةروكذملا داعبالا هذه نيب ايف رادقالا

 ليدعتلا لبق نم ملف برقالا دعبلا ةطقن نعو ريودتلا كلف نم دعبالا دعبلا ةطقن نع وكلا دعب

 /5 نم دبالا دعبلا ةطقن نع ريودتلا كلف زكرم دعب امو .عباسلا وا سماخلا لودجلاب لّدعملا طسفالا

 '0 د يفكر كلا طز فيري ناليدعتلا قيده نمو ةماللا ليدمت نم ملف جراخلا كلفلا

 ن* رمقلا داعبا ةفرعم يف انجب اسم ىلع رطقلا فصن ىه يتلا نيّنسلا ىلا كلذ سبق اذا ضرالا نم

 .هتاكرح فالتخا لبق

 1) خ00 عملات 116 نين نأ - 2 000. ىهوز م0566 هعلتدعو زص ة7ءطعأ70 ؟206اام رادقالا. ب

 3) 101 طاطا 101 ةد001عدز دمع طتتساتق 226200951 لانأ ةزطاتل 2134. 16عاتطأانال.



 م

 هدب طسوا يف لز رطق اودّجوو ' ةمستو ةنامسنو اَقلا رشع ةسمخ كلذل طسوالا هدعب .نوكيف
 ىدحإو ةئاغن ام لح رطق غلب كلذ ىلع طسؤالا هدمب ميق اذإ !ذإفإ نيمشلا رلق نيم قدام نيتك

 ناك ضرالا زطق وه يذلا فص دحاوو نيتناملا ىلا كلذ سق اذاو برقتلا انو افصنو نينو

 ضررعلاو لوطلا يف كبلذ برض اذإو بررقتلاب اًنمَو اسدسو تار عبرا ضزالا رطق لثم هرطق

 لاق نم لوي لايم ز لقوة“ نيمو ةنبتا تنام < نضمنألا مظع لثم لح مَع داص قسلاو#

 كلف ةك رحو يناثلا هماقُم ىلا لؤالا هماقم نم |[ هتكرح نم] مولعف هريودت كلف ةعَس اماو بي ح كلفلا

 ترث لارمر اياك" مويلا يف ريودتلا كلف لّفسأ يف هتكَرو ناّئقِقد مولإ يف ىه يتلا هريودت

 6 1257: دب امأو ." عطا [ثلفلا] ةرئاذ نم ريو سمئلا رطق نوكي نا يغبيو دك بير وب هرتز تالق ليل

 بر ىلع نوكب اهدب نإ اولاقف لالا مظعلا يف 5 ادرك مهنإف اهمظعو ةئباثلا بكاوكلا

 ا. هجدجوف نيرشلا ىم اهمظع | نيننوعددلا لج نس لغم ةرم ٠ فلا رشم ة ةعسن نم ًابيرق انفصو 0

 اذإ ف نيسحخو ةئاعست اهنم بوك لكرق ناك كلذ ىلع اهدنب مين انيق ذاق فشلا لم نرظط

 برج اذإبفب سيرقلاب طرب نع تشتت ةزع ”يلثو تام عبا علا كلذَّسق

 ةرم ةئام نم اًبيرق ضرالا مظع لثم اهنم بكوك لك مظع ناك َقّدْنلا» ضرما لوطلا يف كلذ

 هذه نود ة 0 او ١) ةتباثلا فاوكلا انمَسق دقو .تاّرم سنو

 1 بكوكلا م اظظعء نوكف سداسلا ردقلا ىلا يهتني 3 ىلا همظع صُقنن ةروكذملا وكر شع ةس كنا 8

 دمدنملا 00 نسشلا ماعلا مارحا نم تاقولخلا مظعأت ينم رفق دس قالا مظع لشم

 ساشعاو ع عارلاو يرتشما كاثلاو لالا 5 يف يتلا يهو لالا ردقلا يف يف ةروكذملا كوك

 ضرالا عباسلاو ْخيّرملا سداسلاو * [سداسلا“ ىلا] يناثلا مظلا يف يذلا رَخَألا ةئباثلا فكاوكلا قاب

 ةدحم 2 دوعب نا دارا نَمْف © .ملاعلا مارجا صا عب دراطم رشاعلاو ةرهذلا مساتلاو رمقلا نماثلاو

 ليو نيب يتلزقتم نتبوقثم نْيتَبطش اهف بكريو ةداضع ذخّنتلو راطقألا هذه نم ءيش
 ديز.ال هلك بكوكلا مرج هيف ممتجي ام رادق: بكوكلا يلي يذلاو اًريْغص رّصِبلا ياي يذلا ِبْمَلل

23 
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 5) 00 8-0 000. 1: بل سس 7) 030. 336 30 7658109622 20205258 اتت. بع 8) 400103 60216 0-
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 ١ مهو

 ملهي سمحتو ةرع ا غلب. نيرشعلا ىلع طسؤالا هدعب مق اذإف سمشلا رطق نم نيرشع

 ظ . عبس نم لقاو ة 3 و هر_اتق ْمِب ضرالا رطق وه يذلا لاد لع كن لذ ميق

 كلفلا ةرئاد نم بيرقتلاب ةينث نيالثو اًمسو ةةقدو نيّتَجَرَد ميَرملا رطق روي كلذلو .برقتلاب ةّرن
 :اًمْلثو رع ضرالا مظع خي خرب مظع راص قّْمْقلاو ضْرَعلاو لوطلا يف كلذ بِرْض اذإف

 5 خيررملا بكوك ةك رح - نم فري هل إف هتعَسو هريودت كلف مّظع اًمَأَف ءرصحش ال ياست ٠ي ثري

  رودتلا كلف يف كرخب ةرلاج #8 سبا يف ريس ريودتلا كلفو .ىناثلا هماقم ىلا لّوالا هماق“ نم “

 رههألا ةسماحا جزل يف مق هنأ 8 كلذ نف قئاقد ج ج رادقم هةكرح نع 2 موبلا يف ْ

 رهدلا ةدحاو ةكرح يه اعِإو صُقن 5 ديزي ال هّنإَف ةقيقلاب اَمأو ىَري ايف هتكرح فالتخال ةّنّسلاو

 او © يرتشملا » .ةققد "8 ةحرد بف روي جي ىملا يود كلف رطقف فكاوكلا رئاسلو 252-23

 10 دعبالا هذعب يف راص اذا همظع دنع 5 رقالا هدعب يف ناك اذا همظع اودجو مهنإف همافعو ِي :ريشملا د

 8 دسب يف كلذ ا عنتو الو دحاو كلذو نيرشملاو “ ةثثلا دنع ”نيثلثلاو ةعبسلاك

 ةمراو ةئايستو الأ َرَشَع يلا ديبالا يرتشملا دعب آ/ نورشعو نانثاو فالا ةيناث وه يذلا دمبالا

 مظع اودجوف نيعبسو ةشثو ةناعراو فالا ة ةرشع تا لتالا هدعبو برقتلا نيرشعو

 ةئافاث ه هراق طسؤالا هدب مق اذإذ يمنا راهت مرنم يات اازج هدعب طسو يف يرتشملا

 15 ضرالا رطق. لكم تاك كطضتو دحاولاو نيت +املا ىلا سق رف اذاو بمرقتلا 7 افصنو نيعسنو نينثاو 6 125ر».

 مظظع لثم هماذع ناك قمدلاو ضرعلاو لوطاا ف كلذ ْبِرْض اذاو زيي ءيش ريغ عاوو تاع عبدا

 "| نم هتكرح] نمو بيرقتلاب ” ح كلفلا ةرثاد نم هرطق رئوي و ةزعأ نيناثو ىذحا نم بيرق ضرالا

 جوربلا يلون ىلا قزاقد سمخ موبلا يف يه ىتلا هريودت كلف ةحصرسو يناثلا هماقمم ىلا لّوالا هماقم

 رطق نأ نييل برغملا ىلا اهلأك ىري ايف ةققد "دنا موب لك يف هريودت كلف لفسا يف هتكرحو

 © دوزع نمرقا نيب ايف ألا يف هدظع فالتخا نإ 4 لح 9 نب امو جرد 000 كلف

 دنع ةعبسلا 0 كلذو قحاولا دنع ” نحاولا يسمو دحاولا رذّتك هودجو ام ىلع ع هد دعبأو

 ؟ نيعستو ةعراو: افلا رشع ةئاك دععبالا ةلز دعب راص دعبالا يرتشملا دعب ف كلذ ٠ برص م اذإف ةسيخلا 7

 1) 000. طكق ع 2) هم[ اك 1هيعدهسم. - 38) 008.١ نيناثلا "عقلا 4) 004: هتنلا "2 5 مص ف

 _ (ةرنق 313عانمءطاسوو ص ه8 60). - 6) 12 همه16ع6ا018. - 7) 000. لم ل- 8) 000. دحاو سمخلاو ت

 9( 000. ثيفيسو



10 

15 

 ملوع ١

 فالتخا ردق ىه ىتلا فصنلاو ةّسلا يف ةرهزلا نأل برفاو دراطع دس دعبا ىه ىتلا 4 نيّتسلاو

 طسو نوكيو سلا برق + وهو نيعبسو افلا دعالا ةزإلا د ناك دحاول دنع ةرهزلا مظع

 طسوالا اهدعب ف تراص (1 سلا لق لامر زل رق اونباقو ةرعإ ناكو ةئاّمس كلذل اهدم
2 

 سمول ل

 دحأ 1 3 اذ مب شع ةناغ و ةناحبلا نه 0 اذإف ن5 رطق نم :ةرشفأ نم |ءزج هودجوف

 ضرالا 8 نم كلذ 5 يو ا نيتئاملا لع كلذ“ مق 5 اذإذ سامخأ ةعبراو | رح نو

 نيشثو نيتنثا كلفلا ةرئاد ن .انهراعت» تادرس لاو انيشو رشقلا فضنو عبرا

 نم ا؟زج ةرهذلا ملظع ناك قّمملاو ضْرملاو لوطلا يف كلذ برض اذإف ةنناث نيرشعو اًمِبَسو ةققد 0

 لع اهخرمتبم نإف ةرهّزلاو دراطع ري ودت كلذ مني أماو برقتتلا ضرالا 5 أذع نم نيثلثو ةّتسا

 امهم دحاو لك ريودت كلف رطق ماذع مكي سهلا ريودت كلف زكرم ريس لثم حراخلا كآقلا ةرئاد

 متوربلا نيم ةمدقلا ةيمللا يف نيثلا نءامدتل ركاره يذا لّوالا هماقم ىلا دعبالا دحبلا * نم

. 124 1, 

 كفك لع 14 نقلا ترق اذا اك:ج ليرشعو حس نوكم سلا نع دراطع لعب 0

 03 تم ان

 ةديمو سمنلا مأ مامأ هرم نوكي دراطعو جراخلا كلفلا دعب دمبا يف ريودتلا كلف زكرم ناكو ريودتلا

 ريودتلا كلف 37 لب اه نا ملا تناك اذا ةحرد وع و هنإف سممتلا نع : ةّركدلا 35 اماد اي

 سمشلا يد نإ 2 نيكس هر لاو جرالا كلفلا نم دعبالا دعبلا ةطقن يف ريودتلا كلف زكوعو

 اكسال ٠ وهو ىناثلا 0 ىلا لوألا 7 نم سم“لا نع ةرهزلا 5 لقاو اهمأَح ةرمو سمتلا مامأ ا

 ريودت كلذ 2 كب ١ 5 م1 7 اء زج كوهو نفاقملا نيد ام رادقم نعل نع دراطغع دعب لقاو

 همرج مظعو هدف ميلا 3 امو ,ةجرد نف نوب ةرهزا! وت اكل رايقو ةحوذ د ماركو دراطع

 برقالا هد« يف همظع اودجو مهل ضبا اوركّذو همظع فالتخا اوساق ( هف لبق ام بسحب ىلع

 ام ىلع وه يذلا ديبالا سمشلا دعب وه برقالا هدعبو دمبالا هدعب يف ناك اذا همظع لاثمأ ةعبس

 و نيكد نيرشعو نئنثاو فالا ةيناث مآ لاثما ةعسلا يف كلذ برض اذإف ”ومفا سايقلاب هاندجو

 نم اةزح - هرطق اودجوف طسوالا هدع يف وهو هوسأفو نيناثو ةعراو ةناوقللا فقالا ةعبرأ هدعب

 .1) 000. نيعيسلاو هعيسلاو - 2) 000. 20016 نم - 83) 110652 نيب و 1هعمررقتتنم و ءلض. [ق2268 ١ مكر

 1. 17. ا هز 86ه هأ 1. 13 7002165 30موقاتت 62[12م6هأة285 < 10 1100 م7091 ءلأانتخ 2 >: 860 1018ه 38

 هزتاص01 10 ا - 5) 000. هلم |
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 نآّقابلا ناصمْطسألا امأو بكاوكلا هف ير ئعقلا رت “ب ًالاومف كلذ قوف امو ؛ + رادفملا كلذب

 يعنينا نال الا قي لترالا رت فصن رادقم يه امهتباه: َنِإ) ضزالاو ءاملا امه نادال

 ءاضألا فاتخت اهفالتخأبو ةاستلاو وكلا تن يهو ا مئاطا لوتمأ زاقزو هورلاو ءاقاو نفزالا

 كلذبو ضزالا نم رمقلا برق :ترقا نيب ام ىلع اهريغتو ا نغلا نمط عذر

 5 مكوه ريألاو ضرالا تجر نيب يذلا دحلا اذه يف يذلاف تاآّئاو ناو ادا يش 40

 ىَصقأ كلذو اًدحاو | شوال لق ل روك هب يذلا رادقلا * ++ ضرالا نع اقدم نأ نكذ

 الو نبملا اماني الو ةققح اهف لاق ال ةيدابل ةعببط وهف كالذي قوف امو راثلاو ءاملاو ءاوملاو ضرالا

 همظعو ةدسا نم رهظ يذلاو ر 0 كلذ قوف يذلا « ب 0 كلف هئمو اهنسفيكَي لقعلا ل

 فالتخا اودَجوف ضرالا نم هبْرَق برقاو هدب دمبا يف همأقع اوساق من 11 ' ال“ ةركردأ اه قع

 10 رمقلا دعب لثم 6 دراطع دعب ناك اذإف دحاولا دنع 5 10 55 ب ردكم همافع

 ملظع فالتخا ى 7 يسللا .جرلاو ثأثلاو نينئالا ف كلذ ير ” اذإف قدس هلا رهظ دق يذلا دعالا

 هدب نيب ام فصن : دخأ اذاو ضرالا 0 فصن لثم ة ذر نيتسو سو ةئام دعبالا هدع راص 95

 يف راص 1 همانع اوساق مث هي طسوالا هدعب ناك برقالا هدعب ىلع َديِرف برقالا هدمبو  دمبالا < 123+

 )0 الزلق نمر دعا ةنخ نم زج هزلعق اوووف اهدعإ ظسو يف ملا ىلا هدم ظَسو

 !5 رطق لثم سلا رطق ناك الو ءْرج ائأو ءازجا ةعبس أب رشع ةسمخلا ىلع رشع ةسمخلاو ةئالا تّمسق

 ناك سايقلاب ن-م انين ام وحن ىلع * ثا طسوالا سعثلا رطق لعج اذإف اًقصنو تار سم ضرالا

 لا هرج ”يتلثو .ءازحألا .ةعنسلا كلن تسبق اذاؤ هنو اًدحاوو نيتئام رادقملا كلذب ضرالا رطق

 ضرالا رطق ناك لو .سرقتلاب اهنم عب دو نيرشعو ةّنس نم !«زح تَدِجو فصنلاو دحاولاو نيتثاملا

 ْ سمن فصنو قاطدن زاوب دراطع رظق ناك كلفلا ةرئاد نم ةققد ةنيسهخو و 3 24

 0 سس نم اءزج دراطع مرج ملظع راض قدما نضْرَملاَو لوطلا يف كلذ وعن ذا .برقتلاب ةققد

 فالتخا ا  ةرخألا ف مسلخ يف وزن "مث .بيرقتلاب ضرألا موتا نم ع

 ةتتسلاو هئاملا عار اذاؤ نفع * ةيلثلا نم :نيتثالا ردم تن برقالاو دعبالا اهدمب نيب امف اهمظع

 1) 0 34 7 2 2 008 جل هس 08) 0. ميا هو 000. .نيميراو ل 5) ظمو» همقنوو ممم ةينامع

 فلا رثع ٠ 6) 000. هتسلا



 ١مل١ :

 0 بيتو ملطت يتلا ٠ ازجألا ةفرعم اًنَمب و كلا يف اهمسر يف بكاوكلا نيب ام داعبأ ةفرعم

 كالا ىعست يلا فاوكلا ة ا امأو .باتكلا اذه ٠ نم مّدقت اهف جوربلا كلف نم م اهعم ءامنلا

 اهرادقأ فانيما نم نقص م لك ىفتخيو هنم رهظ يذلا رادعملا ملع اذا هنإف نسيشلا لبق نم اهؤافتخاو

 يتلا سوّملا رادقم نإ لآثي دقو .ةيؤرلا يف انْمصو مك كلذل كباسح ناك مظعلا يف ةروكذملا ةّنَسلا
 دسألا بأقو ةيماّشلاو ةنناجلا ىرعشلا لم لالا ملا ف بكاوكل 0 ناك ام اهنم : اهنمأ ققنتو زينل

 رهظت يتلا سوقا ينعأ ا ةسمخ وهف مظعلا يف كلذ لك اخ امو ريلا نعوم نيكل

 9 ا ىف ململا اذه ديد يح يلا اهفانصا يقارو راهنلا ل دعم نلفذأ 3 ند ءازجألا هذهو يفتختو 4

20 

 ظ ميلا ف:قلا ايم دمألا معلا ىلا يمت نأ ىلا انج رشع ةسمخ ىلع سوقلا ةدابز نوكت م
ِ: 0 2 

 .بيرقتلاب جرب رادقم ىلع ىفنخيو ىرب

 نيسسمح يفوملا بابلا

 اماوخت ىلع السم اهركحذو اهكالفأ ةّمَسو “ اهمارجأ مظعو يااقاو كاوكأ داب ةقرمم يف ظ

15 

 .لئاوألاو ءاَمَدُقلا ِهَتَرَد

 . يف لوقلا هب ََّرِجاِم لع ماكي دتف اهمازعأ مظعو اههراطقأو رمقلاو سمشلا دش اما لا

 . كلت ىلا كالفألا نم كلذ ىوسي اسم رك ئِدتْبَتف تافوسكلا سآت ان متو امو يلعشجملا باتك
 ناكف سويلل# ' لبق: دولا اللا نم نور اداهتلكمب وم ليقول فاوكلا كلفو لح

 ضرأالا ل فضن_ هب يذلا رادقملا»- ضرالا نع دعبالا رمقلا 595 8 ناب دق هن ١" كلذ ف 0

 و ' دمبا نيب ايف ةّرهزلاو درا اكو: ةراطم زَ برقا دوه كلذو.ي دس نوكي:ةحاو بز 0

 ناك دفا :كلذر:ضرإلا نيف نقاب برقا يه راثلاو ءاوهلا ةياهن نإو سمشلا ناو نائل

 نيكي ولا نع كلذادنع ها 7 ناب دقو هم لا سسشلا عيبر ىلع ينعأ ءالتمالا : يسب نع

 1) 000. اهيازحإ - 2) 000. الس نم - 3) طآوأم دطمعالال#ه < 2086 ».
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 بيم نوكي نأ اهنمو اهدي برثي نيج كلذو بيزفتلا يم ىَتديف برثملا يف سمثلا عولط دنع
 ٠ نشتلا قول ىمسا عبارلا فصلا د ..ٍبورُعلاب سمشلا قيسي نأ اهنهو سمشلا عولط مم بكوكلا

 نأ اهنم يش وجد ىلع كلذو قْرَشلا يف ىكوكلاو ءامسلا طسو طخ ىلع سمشلا نوكت نأ كلذو

 بكوكلا ىَريف ضرالا دو لع سمشلاو الد نوكي نأ اهنمو ' ءامسلا طّبو لع سمشلاو راهتلاب نوكي < دعت
 ١ ملطف اهنع رأت نأ امإو اهبواشل نأ امإو نشل ىسب نأ امإ تاهجلا كلت ىلع قرشلا قفأ ىلع

 ”000 نياك اذأ كلذ قونإلا ءاهملا طنسو ىعدب نساك نم ملال»ب ٠ .ءايسلا اهطسو دع

 ىرُي الف ضرالا قوق سمثلاو اراه نوكي نأ امهدحا نيَهجَو ىلع كلذو ءامسلا طسو يف بكوكلاو
 ضرالا 1ك قف نيمفلا نوكل نأ رخاإلاو ءاضنا يري الفذ ضرالا و يف هعم سمشلاو الل نوكي وا

 "| لاو ءاوتسألاو قبسلا .نم تاهملا كلت لع ئربف ضرإلا قوف نم ءامسلا طسو .يف فوكلاو

 '00 ةركلاو. ءاردلا طيسو يف. نينيعلا تئاك اذا .كلذو يَوْمَ بْرنَم هل لاقي :شداسلا فلّضلاو د

 فكوكلا ىرب الف ءاهسلا طسو يف سمشلاو اًراهن كلذ نوكي نا اهنم هوجو لع.اضيا كلذو برغم

 ءاوتسالاو قبسلا نم ةروكذملا تاهللا كلت ىلع ىرْيف ضرالا دو يف: سمشلاو الي نوكي نأ اهنمو
 بوكلاو برغم يف نسمشلا تناك اذا كلذو تايم عولط هل لاق عباسلا فّْصلاو ذ .٠ رخأتلاو

 "اهلل هعولطا قرشملا يف ىري بكوكلاو نمشلا تيت نأ اهنم هوجو لع كلذو قرشملا قه يف

 15 "ىَري الف سمشلا تباغ اذا مآطملا لاح يف نوكي نا اهنمو ّيِوَمَملا تدب اهب ورع عم ملطي نا اهنمو

 قفا يف سمشلا تناك اذا كلذو يوشع ءامس طمتو عدي نماثلا فنّصلاو ح ءاهبنم دعب ملطب ىّتح

 بيم عم نوكي نأ اهنم هوجو ىلع كلذو اهتحتو ضرالا قْوف نم ءامسلا طسو يف بكوكلاو برغملا .
 وا يواسن وا هلعشوت قيبس نا اهنمو ىري الف ضرالا تمت نوكب ناو ىَريف ضرالا قوف رتمشلا

 فا يف سمشلا مم فكوكلا نوكيبنأ كلذو تاّيشَملا بنرغت هل لاق مساتلا فلّصلاو ل رأي
 7 ا 0 . ِ

 20 بيغم دعي بيف عاعشلا يف هلوخد لبق برغملا يف بكوكلا ىري نا اهنم تاهج ىلع اذهو برغم ا
 0 0 5 ه4 5 3 :

 بكموكلا قبس نا اهئمو أعم نابسغيف قفالا ىلع أعنمج سمشلاو 1 نوكم نا اهنمو سمشلا *

 « انحضوا دقو  .سمشلا لبق قرشملا يف رهظي نأ ىلا بورغلا يف اهنع اًفرشُم ريصف هبيثَمب ّسمشلا

 41) طاوكممعم 66, 200341: فروكلا د الف



 ود/ هب

 نوعب رالاو عساتلا بالا

2 

 .سمشلا دنع ةريجتملا ضعبو ةتباثلا كاوكلل نوكت ىتلا ةعسنلا لاكشألا ةفرعم يف

 ْتَملُع ذنُم] جوربلا كلف "يطق ىلع اهريسم يف ةرّيمتلاو ةتباثلا بكاوكلا رادمم ّنألو لاق

 اهبورغو اهعولط راص راهنلا َلَدَمُم "يبْطَم ىلع ةميقتسسملا ةّرككا رادو ؛ [ضرعلاو لوطلا يف اهتكحرَد
 ريشت : اهتكحاا لع مل ةادبا راها لّدعم مضْوَم يف ددّقلا ين واَسَتُم ةاهنلا طسو طخ ”يتحان نم

 طسو طخ هك م اهنورغو اهعواط 7 هنإف راهنلا لّدمم كلف نع ةلئاملا كالفألا يف ام

 قست كلذكو ةَيلاَّغلا نم امولط أطب أ اهنم ةيبوُنَلا نوك كلذ فلتخي لب ةّيوسلاب ءاهسلا
 ءاهسلا هطسوتو هبورغو هعولط يِوّيْسَب ال جورُبلا قاطن ىلع اهنم ْنُكي مل ام ”لكراص كلذاو بدر
 تنك اوكلا طع عم اهلك كلو افا اباحي ح م لب جوربلا ءازحأ نم دحاو ءزج عم

 اهرهظأو ضبا رمقلاو سمشلا و قفألا يع اونو حوربلا تع ىحاون يف ةريدتلا ةراّسسلا 5 ا ظ

 تاوَّملا قيرشت:اهنم لوالا تنسلاف: ١ قاتعأ ة ةعست ىلع كلذ مّتِف سمشلا دنع اهل نوكي يلا هو وق

 ونش يحيا ىعدي. امهدحا نيَمِجَو ىلع كلذو قرشملا قفأ يف سمثلا مم بكوكلا ناك اذا كلذو ؛5

 ىكدي رخآلاو سمشلا عولط دب ن .رم'كلذب دعت نم ملط 00 يف رهاظ ريغ فىوكلا نوكي نأ

 قبق نكوكلا ملط اذا قيرشتلا لاقت دقو قرشملا نم سمشلا عم ملط نأ كلذو قرم يي

 سمشلا عولط دنع 1 ١] ناك اذا كلذو قيرشتلا ءامس ظسو ىئمسي ىناثلا فئصلاو ب :سشلا

 احبص. ىعدي يذلا امهذحا نيون لع اننا اذهو:اهتغتو :ضنالا قوق نم يذلا ءانلالطسللا ١
 يف: بكوكلا:نوكم نأ: ةكللذو (لمَسَوَمم اختتم: ندم ركقألاو سمشلا عولط دم:ءاهنلا ظتوتا نا

 وكت نأ :كلذو حصل نيرغت هل لاق كيلالا فاصلاو حا: قرا يف نتيعلاو ءامنلا ظل

 نكركلا نيكس نأ اهنع يع درسو. باشا كلذو برذملا ققأ نم بيرق بكوكلاو مآطملا يف نسمشلا

 1) 01086 انطعأف ةانطأ ا!طعاانفق ةتتلت اتعزرنأت 11[ ةطخانلت و (لعقاتتتأا ةزئاننآ 12136011 عززن. -- 2) 600. 80010 ام

1. 
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 ةرهْزلا امو .ةيولملا'ةثثلا ين اذه لّدمملا َىّتلا ريدملا وهف ىَتِب اف مويلا يف ةّيقنقملا سهلا ةكر
 اة ءايزعباازغ لطف .دخأتو نينعاز انك اذا سمشلا ريس عم اهدحا ريس حتت كنإف دراطعو '

 تاعاسلاو مانألا ني ددع ىلإف ةَمْسْقلا نم كل جرخ اهف لّدعملا امهدحا ريس وهف لّصح اهف نْيَمْصت

 ةيؤرل راقأ ا ا. تْعضو لقو 2 .باغ وأ مط تاعاسلاو 0 كاف دع لثم وا بتسغ 0 5

 تاز جوربلا 3 يف كلذ ف جرب ملك يف 5 8 ع م 5 ملقإ لك يف جوببلا جردب

 الإ لعام َصَتْذا كلذلو * اهذورع فاللتخا م نم ضرع ةقيقللا ىلع َسْيَل كلذ ناك

 .مبارل يلقإلل انو :بيزقثلا ةبآهش لود اذه نم 0 ةذرعم 0 دحاو مي يف رادقالا

 ةيرلا رادقأب نم ىكوكلا هف يذلا جزيلا تحت ام ْدَعْف هءافتحاذ كوكلا ةيور ملم ممت نأ ٌتدرا اذإف

 هدا يذلا جزا تحت امو ةيولعلا ةئاثلل تانشعلا ءافتخاو تاودنلا عولط لوُدَح يف موسرملا ٠ ءافتخالاو

 همسقاف مأب اف هيف وه يذلا جربلا كلذ نم بكوكلا جود يف هبرضاف نجلا نيب ام لق ذم

 كل قدوس يذلاو هل د تنك اههنا ءافتخالا وا يور رادقم لع هدزف لع ام نيثلث ىلع

 وهف يتب اف رثكحالا وه ناك نإ هنه هصناو لقالا وه ناك نإ فوكلا هيف يذلا جربلا تحت

 نيد 0 اذلنع كلذ قلك نا ءافخالا سوقو حوربلا كلف ءازح . عضوملا تكل ف ةيؤرلا 25
 سا م

 هف تأكما كلذ فلتخا نإو فتحا و بولا كلذ يفنذ حجوربلا نم تعا سمشلا

 0 اةاملمو ا قروش ىلع باسملاب ةسقر 1 لمع 06 مولعمو .بايلا اذه ف 3 رشو 0ك لق أم

 ةمرالا لاكشالا 7 خت كن إف ةراطغو ةرهزلا انو .لوادحلا هذه نك“ جرخي ام ام مكحأو | حصأ

 .,ةبولعلا ثكاوكلا نم اَنْ ىتلا ةهللا هذه ىلع ةروكأملا

 1) 60. ال - 2) 600. ايهضورع

00 
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 الدفم

 يف ا م لثم ءاطباالاو ةيغرلا يف هلاحو تاودَملا انه سش نيش لا عد ن «مو تاوَدْلا - عد

 قرشملا يف ةتاوَدّنلا دنع ميرملاو يرتشملاو لكن ديول لوا © فرعت نأ تدرا اذإف 9 :ةرهذلا لا

 تناك نانف مهدحال بسحاف تملا مهتذواج دقو ة را 0 عامتلا ضر نم م رح - لوا وهو
 7 .٠ 5 2520- 2 ع 5

 هرتسنو هيفختف سمشلا هقدلت نيح تاشعلا ردوا ىو لّقق ةجرد ' 4 طار ةلدعملا هتيبال

 ةصاح تناك اذإف دراطعو ةرهزلا اًمأو * ش نمؤحن ةلدعملا ةصاللا تناكاذا كلذل *هبسحتف اهعاعشب' 5 سأل اا لسبع حش ذب هج 95 : 1

 لّوا وهف ةجرد ” مش نم وحن تناكاذاو برغملا يف تاّمشَملاب هروهظ لّوا وهف * 2 نم حن اهدحا

 تناك اذاو ثرغملا يف تاّنشَملاب هئافتتا لّوا وهف ىق نم وحن تناكاذاو قرشملا يف تااَودّنلاب هئافتخا
 هئافتحاو اهدحا عولط لوا ملت نا تدرا اذإف 8 .قرشملا يف تاودَملاب هروهظ لواوهف“ د نموت 1: ع ع 6 كيو ويل ا هينا اوي 6 ورز < هز هي 0

 ف دمت# نكاد 0 4 8 ِ يم تا
 ةجحرد ' دي لحزل ةيؤرلا سوق رادقمو اهنم دحاو لكك راهنلا لدعم نم ةيورلا سوق .فرعاف اباسح

 راهتلا لدعم نع ةيكوكلا 5 فرعا مثل قا دراطعلو " م٠ ةرهئللو ”ل دي ميرو هيا يرتشللو

 هراهت نسوق. فضت كلذب ةفرعاو ضارملا يف: قف ١ ع م "اهلا طسوتت ينلا ةجردلاو

 تاهللا كلن ىلع بغي وا اهعم مأط + يتلا ةجردلا 8 اشم نامزأو ضرالا رف مخ طلت

 نوفق ل براثا جرد 3 علاطملا ٍ نم سمشلا نيرو توكل: نب نيب ناك نإف ةروكذلا

 نم دينا و ةنؤرق كباسح ناك نإف يِفنخي وأ موبلا كلذ يف ىرب كوكا نإف هل ةروكذملا ةيورلا

 4 يو رثك ا ناك ناو رهظ لنا ةيؤرلا نوف نما لق ىف بلا نيبو هنيب يذلا ناكو عاعّشلا تحن

 ملاطملاو براغملا نان سمشلا نيبو هنيب يذلا دعبلا ناكو ءافتخالل كباسح ناك ناو رهظ دق

 نتي ملهنإف رثكا ناك ناو ىَتتْحأ دقردتإف ةيزلا نسوق. نم ّلقا.هدنع نوكي يذلا قف"
 هشَماح نؤكُت نأ أيه يذلا تقولا يف اهشل وا سّشلا عولل ١ بكوكلا مومن نأ ©« ينبنيو )»
 0 مك ىلا وا مأط م دم ملعت نأ ترا نإ ءانقو اه رض كلدلا

 ىلع كس + حل مم هظفسا سمشلا قدع كوكل دو ةيؤرلا سوق نيب ام رادقم ْفرعاف يبتخي

 موني مويلا كلذ دعب امإ نوكيا هزنت فصأ م © كلذ ةفرْمَمو » .لدملا يلا فىوكلا نيس

 نم اهصدتتف ةّيققللا ىكوكلا ةكرح وهف نيمضوملا نيب ناكافف ةجاللا بسحب مويب هلْبق اًمإو دحاو

 1) 004. وك - .2) 000. بسقف - 8) يصتس (نم تح 300 4 071 نأ ش جاتا 06ه
 [ةلهو). س 4) 000. رك )5  000. مس س 6) 0004. مق 2 2 000. وي. - 8) 000. لوي - 9) 000. مو
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 'ااناو لترا هلال سقت دق كذجو ناو دعاض هئإف داز دق هضرع تدّجوو لايثلا يف ناك نإف

 ناو .دعاص هذ ضع لق 'ةضرغ تدجو نإو. طناف هنإف ادئاز هضرع تدجوو بونألا يف هضرع

 ' د11 ىلا ناك ناو لايثلا ظوبمل يف ناك هنأ ثماع بؤنجلا لوحت دق هلدجوو لامشلا يف ناك
 ١ مهل نإف خيرملاو يرتشملاو 0-1 ما ٠بونجلا 7 ف ناك هنأ تلع:لاهشلا ىلا ل ف 2

 5 نم لقا هتصاح تناكو لامثلا يف مهدحا ضرع ناك اذا هنأ كلذو مهل كلذ اهب معي ير هيج

 ' 1 هلفاس تناكو لونإلا يف هضرع ناك ناو .ظباه وهن فق نم رثكا ثناك ناو دعاص وهف ف

 الومل |هتكرعل ةعارشلف دزاطُمو ةّرزلا امأَو .دعاص و هف فق نم رثكأ تناك ناو طباه وهف "فق نم

 .ةم دقتملا ةهللا ٍظ الإ املاح ىلع كرولا رسعب اهل ايت اقم ادنغ نوكي امهضرع :<14 ناو ا

 3 علا ثنا 10

 يرتشلاو لخز امأف ءافتتالاو عولطلا وهو اهبدرغتو بكاوكلا قيرشت مآعت نأ تدرا اذا لاق

 ان ىلا كن نمو تتاوذتلا عولط ”ىنوهف فق ىلا * نم مهنم قوعأو لك ةنساخ تناك اذإف حيرملاو

 ايهناطب إو اههتكرح ةعْرسو سمملا لوح اهرادماف د راطعو ةرهزلا امأو .تادملا و ”يفوهف

 ىلا زل6 ىلا © نم ةلدمملا اهتضاخن ثناك اذا هتف ةرهزلا امأف لاكشأ ةمبرا شهلا دنع امل نوكي

 للا نم ةكحرع عّرسا كلذ دنع يهو برغملا قفأ ىلع ىزت نيح كلذو تايم عولط يف

 ]لا دق نو نمثلا اهتكلنو عجتو الأ نيح كلذو كانعتلا بور يق" فق ىلا زق قم يهو

 *0 ىّتح تاَودَنلا, برغت ىش ىلا حد نمو سفثلا نم ةكرح أطبأ كلذ دنع يهو تاَوَدَقلا عولط يف

 تناك اذإف © دراطغ امأو 9 .سمشلا نم ٌةكرح عرسا كلذ دنع ىهو عامّشلاب ىهتختو سمثلا قحلت

 ىلا فق نمو تاّيشتلاب برغي فق ىلا بق نمو تايشملاب ملطي وهف بت ىلا ” نم“ ةلّدعلا هت

 1 .ان11 08غ نأ عم [مننعدن أ 113, ةاخ ناك حا لعن نت © ن يي ]مدعم (1ةلهص(نن. - )2  26عقأ 1

 نيل. ب زر 26مععن زو نزل. - 4) 000. ولق .- 5) 6000. هلدتماا
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 نيس رثكا ناك اذا رودلا ءاقلإ دس كليم قيمت اف عر دراس' و لا يف ثلاثلا لوذجلاب

 عييمجلا ضرعلا صصحب موسرملا عساتلا لودجلا يف هلا ل امو لماوملا كلت ف هأذأف وهلا

 ع هعلو تل يذلا لملا ن 3 ذخت ناك اف نيس نم هراذنتم فرعاف قثاقدلا نم كل لصح اش

 قئاقد هب ما يذلا وكلا ةدازب لّدعملا ناكرملا ددع 0 هظمحاف لوالا ضرعلا وهف لصح

 أهإو لعألا ”إ ناك نْيَكصَلا يأ دحاو فصن يف امج ن سب ةلدعملا فوكلا ةصاحو عب لودجلا 5

 ْ ا !بنرعل ىف يكل فيصن يف امهدحا ناكو افلتخا ناو ني يذلا ضرءلا كلذ ( نإ لفسالا

 اكد ةرهذلا يف امأ ؛ثااثلا لّوْدَطلِب لّدعملا زكحْرْلا ذخ مث هتهججب هفرعاف لاه ضْرَملا كلذ ّنإف
 ' مهيقاف نإ روذلا ءاقلإ دمن نكرملا نم كل لصح. ام لئذأف ب ةدايزف دراط يفءانأوب لاس

 يف اه أف مساتلا لولا يف ةموسرملا صّصملا قنئاقد نم هئاذإب ام ذخو اًضيا لوادإلا كلت يف

 ضرعلا وهف غلب اف فارحالا نم هردقب ذخت ناك اف نيس نم نيعضوملا د>ا رادقم فرعاو ناعضوم 9

 لقا ةلدعاا ةصاخلاو ىلعألا فصنلا يف مقو قئاقدلا هذه هب تفرع يذلا دَدّملا ناكن إف هْنيئأَف يناثلا ٠

 ضرعلا ُّنِإف فق نم رثكا ةصاخلا تناك ناو * يلام يناثلا ضرعلا نم كل لّصح يذلا َنإف فق نم

 تناك ناو * بوح ضرعلا نإف فق نم لقا ةصاخلاو لفسالا فصنلا يف اًمفاو ناك ناو ” نون

 كباسح ناك نا رخآلا عضوملا يف اتينا يتلا قئاقدلا كلت نم د مث ”يلامك هنإف فق نم رثكأ

 لصح اف يونج اًدبا وهو اهعبرو اهفضنف دراطمل كباسح ناك ناو يلهث اًدبا وهو اهسْدْسف ةَرهزلل 15
 . ام ةهج فرعاو رثكألا نم لقالا ,ق لاف نلاخ ناو اهبجافءةديساو مح قف ةنثلا ضورللا و

 ف لذ ضرع عجن 5 مآعاو ) اهيف لصحي يت جلا ةهلا يف ىكوكلل ضرعلا ن ٠ لصاملا وهف عي

 فو ” دب لاهشلا يف هيث دع مسيو ””عبوجلا ينو *ب ج سورلطب هدجو ام ىلع لامشلا
 6 149,7. ىف 0 لع عبس 0 ذ ذهول يفو "1ك د لايشلا يف ميرملا ضرع ميال حاب تل

 نإو © اني 12 مد ا نونو لامثلا يف دراطع ضرع عيمجو اون ح هي ةيوسسلاب بونإلاو لامّشلا * 20

 مايأ ةرشع دعب هضرع ِمْوَمَف اهف وه يتلا ةهللا يف طباه ما دعاص بكوكلا لمت © مّلمت نأ تدرا

 1) 008. سداسلا - 2) 008. ىلونج - 8) 004. ىلإش - 4) 004. ىلإش ل 5) 000. ىبونج ت2 62
 ببا -ج 5 000. ه 3 ب 8 0 مب 0 000. ح زي - 40) 000. (دك 212860) و - 11) 000. (ن5 21250)

 اضيا وو - 12) 000. ةذصو مات2018. تح 13) 000. 8. : 2٠
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 نوعب مرالأو عباسلا بابلا

 .ةريصلا ةسمخلا بكحاوكحلا ضورغ ةفرعم يف

 لا كباسح ناك نإف اهتاهجو ةرّيجتملا ةسمخلا بكاوكلا ضورع مّلمت نأ ٌتدرا اذا لاق
 اماو نيسخ ةدايزبف لحزل امأ ثلاثلا لَوْدِجاِب لّدعما مهدحا زكر لخذأف خيَرملاو يرتشملاو

 لوادج نم ددملا يرطس يف ناصقن الو ةدابز ريغ. هلاح ىلعف 42 اماو ئرشع ناصُمنف يرتْغُملا 5 11

 ضرعلا صّسصح قئاقد نم اهئازإب ام ْذَحَف ءازحا ةّنس ءازجا ةّنسب نيلضافنملا ةريحتملا ةسملا ضورع

 10 .يذلا ددعلا | قو نإف هن 21 لصح اف اهنم 8 لودجلا وهو لوادحلا كلت رخآآ يف ةموسرم ا م

 لغذأ عا ىلآ خو عد نمو ص م لل ع ةدنملا فصن نم وه يذلا لعألا فْصَنلا ف تجد

 بكوكلا ضرع لوذج يف اهئاذإب ام ْذَحو درع كلت نم دادعلا يَرطَس يف ةلّدمملا كوكلا ةصاح
 فصنلا يف مقو اذاو .نيّتس نم ضرعلا صّصح قئاقد رادُمب هنم َذخغ لامَّتلا ”نويجيفا ىّمسملا يللا

 0 لراذج يف ةلدمملا ةضاللا كلم“ ءازإب ام دن عرب ىلا تق نمو ف ىلا سس .نم وه يذلا لسا
 آ نم لمحاف نيس نم صّصا قئاقد رادق: هنم ْذَحْف ٍبوُنْا ”نوبجيرف ىمسملا َينوُنْلا ىوكلا

 را كباسح ناك ناو .اهيف هدجت يتلا هتهج يف بكوكلا ضرع وهف كل َتَمَمَتا نيّتهِلا ؛ يا

 فارحنألا لوُدِجِو لب ودعي ايهازإبام ذخو لؤادجلا كلت ىلا ةلّدعما [هتصاح لخذأف دراطمو

 دراطعل ناك ناو ةجح ىلع هكذراذ ةرهزا كباسح ناك نإف هلاح ىلع امهنم داو لك تبث 1

 فارحالا نم صُقناف روكلملا ىلعألا فصنلا يف عقب ثلاثلا لولا لّدعملا ةزكرملا ناكو ةصاخ

 0# دف لّمْسَألا فصنلا يف مّن ناكنإذ هنم ءازجا ةرشع نم !ءْر ينءأ هنم رشُملا رادقم طف هدو

 فارحتا وهف ناصقتنلا وا ةدايزلا دمي غلب اف هنم ءازحا ةرشع نم رج طّدف هدحو. فارحتالا لع

 لّدعملا زكرملا ىلع ذز مث لوالا لطب أو لوذبلا نم كل لّصح ناك يذلا َلَدب هتف لّدعملا دراظم

 1 خا ا ويضفأ , 1360 ,« ء[]تعوبزور .». - 2) 0001. ن ودم رق , 2130 1نان18ا15 <« 60عمذم ». ل 3) آص ©0-

 كلمع ز اصلن 1112016



 الديس

 ياا حادا تطل ا ىلا تهييس :ههح 2 :
 دراطع اهم ساو + بأ ةرهز عرفا جرب دس يريشفا عاب لدخول إلا ورا

 يلا دامبالا هذهو هلب دعت لوادح لوا ف اهنم دحاو لكب انش 1 * لا كلذ انَدَعَأ دقو ا :
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 . ةدحاو ةطود ب ةيسم ةنس نيتسو 6 ةتياثلا نكاوكلا كلف ةحرخي ضيا 2 اهو

 هذه نيب ىتلا نينَّسلا يف ةكرحلا رادُمم دف اًضيا.ةدحاو ةجرد ةئرمف ةنس نيّتسو ٍناُع لك يفو
 2 : ْ 5 َ 1 و كح 00 ع ا 1

 لبق تناك ناو داعب الا هذه ىلع هدزف ءاصقا ةنس دعب تناك نإف ديرت ىتلا ةنسلاو ةروكذملا ةنسلا

 .مسرلا ىلع أي لمعاو داعبالا هذه نم 0 اننا هيلا

 نوعب رالاو سداسلا بابلا

 .ةريحلا بكحاوكصلا عوج ةفرم يف

 لّدعملا 557 لخدأ هتماقتساو ةريدتلا : :ىكاوكل ديا عوج فرعت نأ تدرا اذا لاهو

 ام ذخو ىاوكلا عوجر لوادج يف ءازجا ةّنس ةّنسب نياضافتملا ددعلا يرطس يف .ثلاثلا لولا

 لوذجلا يف امو لؤالا ماقملا نم م لوالا لود يف ام ن دك 1 تدرا يذلا كوكلا لودج يف هئاذإب

 لقا ةلّدملا يكوكلا' ةصاح تناك نإف رظناف ىناثلاو لّوالا ماقملا تفرع اذإف يناثلا ماقملا نم يناثلا

 لّوالا نم صّمنو يناثلا ماقكا ىلع داز ناو عجار بكوكلا َنإإف لالا ماقملا نم رثكاو يناثلا ماقملا نم
 نسم لّوالا ماقملا صّقناف 5 كم ملعت نأ تدراو اميز ىكوكلا ناك ناو .ءريَسلا ميقتس وهف

 خير ده يرتشم ت* لحز وهو مول بكوكلا ةصاح ريسم ىلع همسيقاف يَمِب اف ةلّدعملا ةضاخلا
 يقتسي امو ىلا ملت نأ ٌثدرا ناو .مبير مايألا كلت دف لّصح اف د ج دراطع م

 نأ تدرا اذا كلذكو .مسرا اذه هب لئئماف يَمِب اف يناثلا ماقلا نم ةلدعملا ةصاخلا كلت صن
 ٠ كلذ هد كلساف يجب اف لّوالا ماقملا نم ةلّدحملا هتصاح صُقناف اًيقتسم ناك اذا عجيب تم .غَع
 .كّلْسملا

 1( 008. سس .وقليق س 2) 000. ىذقا : م10 212عا»16اد1208 ض دخ 90 انأ ص هوان 0116219168. - 3) 0. ول 1 2
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 | 0841و قي إف اهتنيوب قوطي يذلا وح هس نس اخ ملا وه
 اى قدم ناي نكح را وهف لقب امو بكركلا طينو نم دنبالا ككوكلا دنب :ضئناف
 زكرلاو ةصاخلا ليدعت هلع موسرملا تلاثلا لودلا يف هنا زإب ام ذو لكركلا ليدعت لوادج م

 نكرلا نم ليدعتلا صّقناف ةجرذ فق نم لقا زكرملا ناك نإف اًممج زكصرملاو“ةصاللا تحت هثنث أف

 ظ ٠18 عي افا ةئاللا نم همقناو زكرلا ىلع ليدعتلا درف نق ف نيياكأز .كرملا ناك ناو ةصاخلا ا

 . زكرلاب لخدأف ةلدعملا ةصاخلاو لدعملا زكرلا وهف“ نم ناممتلا زاد ةدارزلا دس ايهنم دحاو لك

 عبا را لودجلا يف ةموسرملا ِنيَدَعلا فالتخا قئاقد نم هئازإب ام ذو ددعلا يرطس يف لدعملا

 وا هنتدايز لبق نم وا رطسلا سأَر ىلع يذلا مققؤتلا نم كلذ فرعتو ةصقان ما يه ةدئاذ فرعاو
 كلذو ْطَمف عقوتلا نم مل 5 هناصقنو كلذ ةدايز نإذ دراطع ريغ ددعلا ةدابز فبل ىلع هلام

 10 تناك ن إف جوربلا ةرود يف نْيَئَرَم برقالا هدْنب ةبحان يف مب هريوذت كلذ يف هتكصرح ةعرسل هنأ

 ذو ددعلا يَرطسس يف كوكلا ليدعت لوادج ىلا ةلّدمملا بكوكلا ةصاح لخْذَأف ةصقان قئاقدلا هذه

 هناع موس رما سداسلا لودبلا يف اًضباو دبالا دعبلا هيلع موسرملا سماخلا لوذجلا يف اهئاذإب ام

 قوتنا سداسلا لودْللا يف ددمما ةضاخلا: ءازإ ذإب ام ديف هدا قئاقدلا 1 نإف طسوالا دعبلا *

 كل تصح يتلا قئاقدلا يف هب رضاف نيماقيا لودلا نم لصح اف برقالا دعبلا هيلع موسرملا عباسلا

 15 نم لصح امو سداسلا لودجلا نم 86 5 هصقناف جرح ف نيتس ىلع همسقاف عبارلا لودهلا نم

 تثبنا يذلا ىلع هذزف جّرخ اف نيس ىلع همسقاو عبارلا لود قئاقد يف هبرضاف عباسلا لودجلا

 "0000 قصرا نم مسؤتاظ ناضمللاوا ةدايزلا هَ نسدانسلا لوزملا. لمعت افنسدانلا لوذجلا.نم
 لقا ةلّدعملا ةصاللا تناكاذا هلع.هدزو فق نم رثكأ ةلدعملا ةصاخلا ددع ناكاذا كلاثلا-لودجلا
 دزف دمالا دعبلا ل فوكلا مضوم وهف ناصقنلا وا ةدايزلا دعب زكرملا خب اف مم

 0 كوكا موقت وهف خلل اف رمألا لوا يف هطسو نم هَنصْمت تنك يذلا ديبالا فوكلا دم 95 هيلع

 .«جوربلا كلف نم بكوكلا عضوم كايف ْغَل ثيبخ ملا ىلع نيثث جز لكل لئلا: لوا نم هلأف

 مثرلا ىلع هلضافتو ليدعتلا فالتخا نم اهتصحب امل ذ_خث قئاقد ةصاخلا وا زكرملا 2ك ناو

 « باوكلا داسبأ' تناكو # .ربقلا»و سمثلا ليدنت يف باتكحلا ردبص يف كي دأ يذلا
 نيل يذ ينس نم. نيعسنو يدحإو ةئامو فلا ةنس يف اهريوإدت كالفأ يف ضرالا نع ةديعبلا



 وانو

 ةطقق نم ءالجنالا مات كلذكو

 ةرئاد نم نعلإ يف نهو 6

 نأ مولممو ١ جس نيوق قفألا

 براغلا ءزهلا تعسىه ١ *ةطقق

 ءزللا ثعس ةمالع ج ةمالعو 5

 طسو تس كلذكو علاطلا :

 ةيواز ىلع نوكحي فوسكلا

 ”ةرئاد» ٠ طخ مطقت ثيح ةثاق

 1 116ر7

 طسو نع ةددم ديما قفألا

 ظ اي ديالا 2 هبرقو كلفلا 0
000 

 :هللا ءاش نإ نسم ةابايأ أم 8 هلماش هب ىمك اذه فو سمشلاو مقلا يف اننب

 .مورلاو برعلا غيرت جوربلا كلف نم ةريمتلا كاوكلا عضاوم فرم يف 15

 يذلا مويلا يف ب بكوكلا طتسو فرغأف تدرا ةريل فكاوكلا يأ عضوم ةفرعم تدرا اذا لاق

 ع ::: نمشلا طسو ةفرعم, يف تقصو ام لع تثف نيعيرأتلا يلب ةكرلا تاغاس ةضورفملا ةعاسلاو ديرت

 لحل كباسج ناك نإو بكوكلا طسو هيف فرعت يذلا تقولا كلذ يف انضيا سمشلا طسو فرعاو

 .. ناو بكوكلا ةصاح وهف يف اف سمشلا طسو نم هل تبَسح اهيأ طسو صقناف جربو يِرتْشملاو »:
 سمشلا طسوو ىوكلا ةصاح وه لود نم كلا جرخي يذلا -نإف دراطغو ةّرهزل كباسح ناك

 1) 12 600. 811261681 1321112 711128 72318 11616186 س. - 2) 000. ثمس -ل- 83) 000 نم: 21360 0

 قفالا .ةرئاد طقطوأ < طفستكما ةةتاتطل > ش 5



 1. 116ر1

 ا. ١

 فصن دعب موسقلا طخلا نم ذخف ريقلا فوسك تروص يتلا ةهجلا ىلع ©« سمشلا فور وست

 11 اعلا دنح ١ ةئاق ااوز ىلع زكرملا ىلع نامصاقتَب نيّطعتب اهنيرو ةرئاد هب ردأف نيرطُتلا

 فصن ةرئاد لخاد 2 ممن ان ف لّوالا ةكرملا كلذ ىلع هب ةنئأث ةراد" 4ب زد يملا ر طقلا فص ردع

 ردم اضنا طخلا نم ذخ 3 قافآلا تاهج ىربُحلا ةرئادلا ن م طوطملا فاراغأ 3 مسااو نّيرطقلا

 ردأو قهترئاذلا 4 00 هف ٍط 01 3و نأ كلذو راوذملاب كفسكلا «دسل ىبرملا رمقلا ضرع

 قوسكلا دل نوكك ةمالع طخلا نم هعقوم ىلع ملعتو يئرملا رمقلا م رخآلا فرأعلا

 ثاثلا نم غرفت ىّتح كلذ لثم هب لمفأف ءالحنالا ماتل ةضرعو نفوسكلا طسول هّصَرَع رده 31 مم

 ةمالع نمو رطُقلل ازاوم طخ برغملا ةيحان ىلا فوسكلا ءدْبل 0 ةمالع نم 0 5 تامالع

 ةرئادلا طبحم يف نيّطحلا قرط ىلع م اعتو ضا رق ةراون اظل هولي ا ةيحان ىلا ءالجنالا ماق

 ضرع ةمالع لع دال رنا عدا ضيا موسقملا طا نم ْذح مث نيتمالع ىَربْلا

 ردأل يلا نم افيكتي ام وهف ةرئادلا هذه يف سشلا ةرئاد نم د م

 قل ةرئاد ع اهن إف يبرغلا ة :رئادلا طمحم يف تَدَقو يتلا ةمالعلا ىلع اهريغ 0 ةراد ضيا

 ةرئاد يه ةثلاث ةرئاد ةرئادلا طحم يف ّك ةقرشلا ةمالعلا لع ريدت عل وسلا + لي ةرلاذ ىهو

 ةمالع ْنْكَدو ٠ زكرم ىلع د جب ١ نيرطقلا فصن ةرئاد ريد اَنأ ©« كلذ لاثمو © .ءالوغالا مان

 لامُّشلا ةنطقن د ةمالعو قرشلا ةطقن ج ةمالعو بونللا ةطقز ب ةمالعو برغلا ةطقن '
2 

 رمقلا ضرع ضرفثو ل ض كذ اهلع سمشلا ةرئاد ٠ ركب ىلع ريدنو د باو جا يَرطَق 00و
 0 لا ظلوا هضرع لبعو“ 6 رسل ءدمل هضرع ةمالع ىلع ممزو لامشلا ةمج يف رمل

 جا رتل نييزاوم ف عطخو ب( طخ جرتنو ” م ةمالع ءالجنالا ماهتل هضرع ىلعو 0 ةمال

 لع قنا ودَو ط ةطقن ىلع سمشلا ةرئاد ل وسلا ٠ ءدبل رمقلا ةرئاد ”ى" ةمالع ىلع ريدنو

 ىرخأ ةرئاد ريدن كلذكو ن ةمالع ىلع سمثلا ةرئاد سات ءالجمالا ماتتل ىَرْخَأ ةرئاد س ةمالع آلا 4 0 0 00 م 2 20

 سهو ق* طخ جرو “ ل ض ك ةَمْطَق سمشلا ةرئاد 0 ف ترتحلا هسا ع ةمالع ىلع

 3! فقالا ”ةرئاذ' نم ثلا يف ىهو دا ةطقن نم فوسكلا ءدب - نأ نيبف ءالهنالاو ةلظلا نيس

 1) 000. ىطخو - 2) 604. م )3:  6094. ع س 4) 000. نض ك ب
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 التم نيب م لطق فرعت خبال يف نمد كلذ وكلا موتنا يانج هسا ل
 مف رمقلا قبس ىلع امهنم دحاو لك ميقق نين امزلا نم دحاو لك نيب امو طسوالا نامزلا رظنم

 نيئاكملا دححا ىلع ذو نيتاكم يف تَلَمَح تناك يتلا طوقّسلا تاعاس ْعّضف ةعاس نم ءزغ لصح

 / ىلا رظنت مث رخآلا ناكملا ىلع رخآلا مسْقلاو فالتخالا نم كل لصح يذلا نْيَمْسَقلا دحا

 طسو تاعاس نسم هَتصّمنف اهيلع تْدز يذلا عم طوقسلا تاءاس نم كل مقتجا يذلا نمسقلا
 كلذو براغلاو علاطلا نيب ”ايف ءامسلا طسو نم برغملا ةهجوىلا الا فوسكلا ناك اذا فوسكلا

 طسو تاعاس ىلع رغصالا مسقلا ةبرو نيسن نمرتكإ مل ١ علاطلا منع فيكلاط سو نس نا

 لقا علا !اطلا نع فوسكلا طسو.دنب ناك اذا كلذو قرشملا لي ايف فوسكلا ناك نإف قويت

 طسو .تاعاس ىلع ربكألا مسقلا دزو فوسكلا سو تاعاس نم نْيَمْسقلا رغصا صقتاف نيمست نم

 علاطلا نيب ام طسو وه يذلا تالثلا اطسو 8 اًديا َّس 5 | باع لوطأ نأ كلذو.هيفوسكلا

 فوسكلا طسو تاعاس ْتْمَلب اف لوطألا وه ناك كلفلا طسو ىلا الئام ناك نيب امزلا يأذ براغلاو

 تاعاس يه اداب بقيبكلا نيل تانلح يه ةصقانلاف هتفرع اهنم ناصقنلا وا اهيلع ةدايزلا دعب

 بصل ىلا وم عازمالا هي لخذأت لودلاب فوسكلا علما ل نأ تهرا ناو. ,مالجنالا ماع

 رادقأ هيلع موسرملا يناثلا ل وذملا يف ف اهتمت ام ذخو ددعلا روطس يف فوسككا رادقأ لوادج ىلا كل

 يارَت فرت نأ تدرا نإ كلذكو يلا يف فوسكل رادقمو_هف لصح اف مثلا فوك
 ييبلا عباصالا يهو نقلا مق نم 0 يتلا ف 0 كندا تفوسكلا ةراد يف ةمأظلا

 ىناثلا لودلا يف اهلباقت ام تذخاو مَا تافارحنا لود ىلا الدش نأ لق لودلل ب

 فرعا مث اهظَمحاف فارحنالا ءاز>ا وهف تآَصح اف اهئالجنا رخاو وعلا فوك لول هبط وسر

 ةموسرألا رياودلا نم روكرملا مرا هلع ءالجالاو ءادتبالا نامز ف براغلاو علا اطلا ء 0 شمفل

 هللا تمس دس نم اهنمعب .فارخنالا ءازحا جرخأو رمقلا فوسُك باب ف يا ام ىلع ميلاقالل

 ضرع ةهج ىلا فوسكلا ءْدَبل براغلا ءزإلا تمس دن نمو رمقلا ضرع ةهج ىلا ءالجمنالا ماه علاطلا
 .ء 2 6 ىو 1 :؟ 2 0 :

 نأ تذرا نإو # .قفالا ةرئاد نم ءالجنالاو ةمأظلا تع“ كانهف قفآلا ةرئاد نم تهتنا ثسحن رمقلا

 1) 4006م(01110 10166 ساخلاو و هام. ,١55..2 202. 2. - 2) 000. ام

22 

 فاك
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 لجل

 رمقلا ضرع ناك نإف رآفنْلا فالتخا ةهج فرعتو ميوقتلا لوادج نم ؛عبارلا لودَجلاِب هموم

 رثكالا نم لقالا د افاتخا نإو ًاعبج ظ1ظآ21- ةدحاو ةهح ف ضرعلا ف هرظنم بفداعاو

 طسوا ّيبْرلا مقلا ضرع وهف ناصقتلا وا ةدايزلا دب نم لصح اف هتهجو تبي ام تفرعوأ

 يف هتدجو نإف سمشلا فو.ك يود يف موسرملا رمقلا ضرع لودج يف هلثم بأطاف فوسكلا

 5 رثصالا لود يف هّحْتَآ ام حف ربكحالا لَوْدَللا يف هدجت لو رّمصألا دعبلل يذلا يناثلا لَوْدَجا

 قيئاقد نم اهتحت ام ذخو ميوقتلا لوادج ىلا رمقلا ةصاح لخذأ م طوقسلا قئاقدو عاصالا نم

 نمو عباصالا كلت دم دج ناك اف نيتس م اهرادقم فرعاف كثلاثلا لود يف اةيؤيسملا :نمما

 يه طوقسلا قئاقدو عباصالا نم سمشلا ر ا فسكت ام رادقم وهف ناك اهف هلثم طوقسلا قئافد

 ادعهدق اعمج نيل ودا 2 عقب رمقلا ضرع تاك و هل ل نم د نفوسكلا رادقم

 لطف فرعا مث طوقسلا قئاقدو عباصالا نم يناثلا رفصالا ينو لّرالا ربخصالا لوذملا يف هتحت

 (' 0| لودلل قئاقد ردق ايهم .دحاو :] نم ذخو طوقسلا قئاقدو عاصالا يف نيلودللا نيب ام

 جاصالا لع هدزف عباصالا ن م لصح اش تولد درو ميرا لوادج يف رمقلا 3 ءازإب لمحت يلا

 قئاقد ىلع هنذز 0 ليلا ب كلا لك لوالا ني كوسالا دنيلا لود نعياكلا تجرح ىلا

 .طوقسلا قئاقدو فوسكلا عباصا رادقم وهف هن دماو لك :لصح اف اذ ريكا لودجلا يتلا طر

 قئاقد ذن> مث .فسكتت ال سمشلا نإ نإلوذملا 0-0 دجت مل اذا كأ مولعمو

 ” كلا طسو © مايد اينتنات 0 تاعاس وهف لصح اف رمقلا قيس ىلع اهمسقاف طوقا

 تاعاس يهن تَمَ اف فوسكلا طسو تاعاس لع اهذزو قآطلا ٠ ءادتبالا تاعاس وهف يع اف

 تقو ححصت ع *بابلا لوا يف * تْمَسَر ام كلذ يف لثَتَع نأ تْئش نإف © .قآطملا ءالجنالا
 ري ياس #7 نبا

 يمر كلذ ملمت نأ تش نإو ةهجلا كلت ىلع ايم ين 0 ءالمنالا تقو وأ ءادتيالا

 , يف موسرملا فالتخالا لوادج ىلا راهنلا فصن نع ةئثثلا نامزالا ءله_ نم حاف: لك دمب :تاعاس

 ايفو رمقلا جرب يف ْطّتف لوطلا يف رظملا فالتخا لَوْدَج يف اهنم دحاو لك تحت ام ذأ ميلاقالا
 هر : نأ ريغ نم لوطلا يفرمقلا ءزج رظنم فالتخا فرعت ىّتح ةهلا كلت ىلع هولي يذلا جربلا

 1) 4006صاتطت سماخلاو : كت. م. 153, ةل2. 2. - 2) 000. لوالا. بابلا يف: 21360 <« ذص طاتئاتق متت30

 ”١ . «. 011ةردتاانلا .
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 جرخ أف رمعلا قع ىلع همسقاف ىف اغلا ١١ فال :خاالا ىهف لصح ف ةهلا كلت ىلع ميوقلا لوأدح نم

 اهفقناف نيت نم لقا: ةلاظ عل 107 ءزح 0 أ عامتجالا دعب. ناك نإف يناثلا فالت:ذلالا تاعاس وهف

 نع اهدي ذخو يهتنلا عامتجالا تاعاس ىلع اهدزف نيمست نم رثكا ناك ناو يتلا عامتجاالا تاعاس ن

 لم ناك نإف ثلاث لوطلا يف موقملا رمقلا ءنجرظنم فالتخا اهب فرعاف ةشلاث اًضبا اهلا فصن

 اهيلع تذز نأ دعب يتلا عاتجالا تاعاس نم كل تلَّصَح يتلا تاعاسلا نإ يناثلا فالتخالا

 ىلع ثااثلا فالتخالا داز نإو .فوسكلا طسو تاعاس ىه اهنم انضمت وا يناثلا فالتخالا تاعاس

 كل ْتلَصَح يتلا راسهنلا فن نغ عامتجالا دب تاعاس ىلغ تدر “مث هيلع ديزي ام تفرع يناثلا .
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 كلت ىلع لوطلا يف موملا رمقلا ءنج رظنم فالتخا كلذب تفَرعو ةعاس سْدُس يناثلا فالتخالاب .
 امن ةعاسل رمقلا بت نا 2 جس ف ل رف ن6 1 ىناثلا فالتخالا لع هتدابز تدخأف ةيلنا

 ١ فإذا لصح م هظفحب تا 2 يذلا" يناثلا 3 0 نو لدينا ةداز هءلع مسقاف لدعلا زيفادولا ين

 فالتخالا ناك نإو 7 تت اغانلا ى ْتل ف يناثلا فالتخالا ثاعاس ىلع هدِز ةعاس نم م .

 وهف مب اف رمقلا قبس لع ناس حا مضاف هنع ضني ام ذخق' يناثلا نم لقا كلاثلا

 تاعاس نم هيا ةعاس ع نم 0 م ىناثلا ن 0 !اغلا فالتذالا كير هيلع ميقاف لدعملا ريسسملا

 تفرع اذإف .ةتكحملا ت 0 كلذ دعب 0 فالتخالا تاءاس تَمَلِب اهف يناثلا فالتخالا

 نإ نيماتخلا نسمشلا ريس نمقلا ينص يف اه: رطافاخ 0 نيئهْللا يأ نم م ةيكحللا قالعقلا تانك

 نقولا كلذ ف ملاط ١! نع رمقلا د ناك نإؤ امهنئم دحاو 0 0 اتلفتعاو ةعاتلا كل يق

 ةكح رو يتلا عامتجالا تاعاس نم ةمكحملا يناثلا فالتخالا تاعاس صقناف نيمست نسم لقا
 نو عامتجالا عضوم نم رمقلا ةكرح صُقنت كلذكو عامتجالا عضوم نم رادقملا كلذ يف سمشلا

 تاعاس رادقم يف ذّقعلا ريسم كلذ عم ضرعلا ةكرح نم صُقنَتو ضرعلا ةكرح نمو رمقلا ةصاح

 الر كلذ ميج يف ةدا ءذلا تاتقتنا قيشتن نم رثكا ملاطلا نع رمقلا دعب " ناك نإف يناثلا ٍفالتخألا
504 

 نودكلا سو: تاغاتن يهف ناصقنللا وا ةدايزلا دعب 3 عاتجالا تاعاس تاصح اف ناضقنلا نم

 دذنع فرعاففوسكلا طسول ةموقملا رثقلا ةصاحو طفلا ةا رخو رمقلاو سمشلا عضوم كلذكو

 طسو تاعاس دعب ذخ مث اهظّتحاف فوسكلا طسو يف ضرعلا ةكرحب هتهجو رمقلا ضرع كلذ

 نأ دب منزلا كلذ ىلع ضرعلا يف رمقلا رظنم فالتخا اهب فرعاو داهنلا فصت نع فؤسكلا
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 ذب اًمأف «نينامزلا نم دحاو لك يف ءالجنالا وا ةلغلا فارعتشا رادقم وهف سوقلا تب اه راتوألا سس  سغ
 1 هل 6 .-_, 3

 ىلا قنأل ةرئاد نم ْذْيََح براغلا ءزلا تع“ د نم هيف ةمأظلا فارحنأ جارخت كنإف فوسكلا
 مس نب لس

 2 ثمس دح نم كل لصحت ينلا سوقلا جرغتأ كنف ٠ ءالوقالا ماع امأو هبف بلا رمقلا ضرع ةهج

 06 نان فؤسكلا طَسو امأَف ءالجنالا تقو يف ّيبْرْلا رمقلا ضرع ةهج ىلا كلذ دنع ملاطلا مخ

 5 ىلع زوجت يتلا َسْوَملا قفل ةرئاد درع اهدي دعت . مثلوا كلف ىلع ةعاق ةبواز ىلع نوكت هبف ةملظلا

 هراهتلا لَدَمُم كلف نع ريقلاو سمشلا دعب بسحب قفالاو ربقلا رك ىلعو جوربلا كلف يطق

 يتلا ةهجلا ىلع هبف لوُطلا ةيواز فرعاف فوسكلا طستو يف ةمأّظلا ةهج فرعت نأ َتدرا اذإف
 «براقا وا قوسكلا طسو عااط اقع حام د نم اهبسرتنأ مث رمقلا رظنم فالتخا 0 يف اهجرختت

 ٠ وق روف نقلا نضرغ ةهتيسلا تب دحا نم فوسكلا عضوُم بسحب قفالا ةرئاد نم

 ؛0 شمشلا تناكن إ ينعا فييسكلا طنعو ىف ةمأأغلا قع قفالا نم ءزهلا كلذ تعم ىلإف قفالا ةرئاد

 تمس ةمج نف قرشلا يلي ايف تناكنإو براذلا ءزلا تمس ةهج نم ًتددع برغم لب اهف
 ةرنوشلا نأ تايلع اذإف يرش لوادجلاب # اعلا فؤمك فرعت نأ تدرا ناو © .ملاطلا ءالا

 فاصتننا تقو .نسع ةلدّتملا ةّيقيقملا عاتجالا تاعاس دب دف فسكتت نأ نكمي ؛نأ وا فسكتت

 رظنت مث دَلَبلا كلذ تاعاس ىلا عاتجالا تاعاس لّوحت نأب كلذ ةفرعمو ديرت يذلا دََبلا يف راهنلا

 8 فصن دن ناك ناو ةعاس نيرشعو عبرا نم تاعاسلا تضمن راهن فاصتنا َلْبَق عامتجالا ناك نإ
 عاتجالا تاعاس دنب' وهف يتلا ىدحِإب لّصح اف اهني تاعاسلا تذخا سمتلا بورغ ىلا راهتلا

 فالتخال ةموسرملا لوادإلا لبق نم لوطلا يف رمقلا رظنُم فالتخا اهب فرعاف راهنلا فصن طخ نع

 ربل ميوقتلا لوادج نم ”عبارلا لوطا موقملا هرظنم فالتخا فرعت ىّتح ميلاقالا يف رمقلا رظنم
 وسهف لّصح اف ةعاسلا يف رمقلا ريسُم ىلع هتسقاف كلذ تفرع اذإف منا كلذ ىلع رمقلا هيف يذلا

 0 ماعلا تاعاس خضقناف نيت نم لقا علاطلا نع رمقلا دعب نا لوألا فالتخالا تاق

 ذم مث عاتجالا تاعاس ىلع اهدزف ص نم رثكا دْمْبلا ناك ناو يملا عاتجالا تاعاس نم لالا

 ” ميارلا لوذملاب اموقم لوطلا يف رمقلا ءزج رظنم فالتخا اهب فرعاو ةيناث راهللا فصن نع اهدنب

 1) 000. ىل انك 2. 151,3. - 2) آهصح ذص ة1ءطفأإ0 هى00ز856 7106أانتخ سماخلاور يتم4 هالقصنت 0

 هرستكألأ. 130620 ادعاتشق 1. 22, هغ م. )3  - .1ر١5 ,١5,1 خ00هملتنتل 101 ا سانخلاو.
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 ديذي اسم اهنم تف هس نم رثكأ تناك ناو ةّنس نم اهصقناف ةّنس نم لقا فوسكلا عباضا
 نم هصقناف ةدابزلا ع نم لصح امو رمقللا ةراد ميس ىلا ةْفضأف نسما ساسي الا لع

 ريسكت وهف غلب اف كرتشملا رولا فصن يف هبرضاف كلذ دم رمقلا ةرئاد مهس ملي اف رمقلا ةرئاد مهَس

 رطقلا فصن نم تصح ىلع ريصيل 'ةرشع يف كرتشملا رثَولا فصن برضا مث هظقحاف سهلا ةّلكم

10 

 و 15

 « 1:0 وه يذلا سمثلا ةرئاد طحم عبر يف هبرضاف لصح ا ةفّصتملا راتؤألا لوادج يف هسْوّتف مب اف

 ا ا يو د وو واوا ب ت٠

 ناصقن هلع تدز نأ دهب كل لصح يذلا رمقلا ةرئاد مهس دع مايا نمعشلا :نموق,نيلسكت

 ف تظفح يذلا و <رملا نيب امم هضقناف تس ىلع 0 هنم نشأت وا ةس وف ةفوفكلا عباصا

 ب برضا مث هظّمحتاف رمقلا ةلكم ريسكت وهف غلب اف كرتشلا دوا جلا هب رضاخ يب

 هَسوَمف ْمَلِ اذ ءازجا ةرشع يف هب رضاف لّصح اف رمقلا رع سوسو ا همسقاو ةّنس يف كرما

 رمقلا سوق وهف لصح اف نيعست ىلع هئسقاو رمقلا ةرئاد طيحم عب د يف هب رضاف سوُملا تاصح اف

 عمتجا امف سمجشلا سوق ريسكت ىلا ِهْمْضأَف رمقلا سوق يكول اب | رمقلا رطق. عباصا يف هبرضاف

 "02 هل وهف يتب , اف اًممج رمقلا ة لنم ريببكحت عم سما لَم ريسكت هنم صقناف

 سلا ةرئاد حط س ريسكت هس :أ نأب دق يذلا *د جت ىلع همسقاف رشع نا يف هبرضاف سمثلا ةزاد

 اذإف # .ب اهريصكت عيخ نوكي يذلا: نادقلا سشمشلا ةرئاذ ع نم فكتب ام راد وهف لصح يف

 زكر ا قفألا ةرئاد نم ءالجنالاو فيستا ةمأظ يحاون فرعت نأ تدرا

 نم نقوننكلا هدب نإ عوربلا الط لع نقتا اهيأ ,كقوسكلا :كافؤأ دحا يف يما رمقا

 هي نم كلذ يَ اذا نوكب ءالجنالا ماَعلو ذنب جوربلا كلف نم براغلا .زبلا كلمت ةمب

 ةرئاد ميمجب ةماعلا تططاحأ اذا هل ةهجالف فوسكلا طسو امأو تقولا كلذ يف ملاطلا تمس

 لك يف يئرلا رمقلا ضرع دف جوربلا قت ا :نهتغ ىلع يلا نيقلا نكسر ناكانا# للاقلا
 هس كتريأ دق الا ينرملا ءالجنالا نامزو يئرملا ءادتنالا نامز ينعأ نين امزلا نمةدحأو
 6 11 لودج نم اهسوكف جيردف لصح اف ًاعمج نيرطُقلا فصن ىلع همسقاو 00 يف هبرضاف هظنحوأ همأعو

 4) 004. هثس ل 2) 004. دل وك طك س 8) 000. و جف



5 

 نين رلا نينامزلا نيذه تفرع © اذإف #8 .دوجوملا ىنرملا ءالجنالا تاغاس ىهف ناصقتلا وا ةدابزلا

 لّدعملا ءادتتالا نامزل لصح يذلا ةعاس نم ءزجلا كلذ برضا ءالجنالا نام زو ةاتالا نات ينعأ

 7 نافف ناك اذا قآطملا ءادتالا تقول رمقلا عضوم ىلع هدزف لصح اف ةعاسلا يف فلتخلا رمقلا ريسم يف

 كلذ لثم ضرعلا ةكحّرح يف لّفاو ِهلْبَق ناكاذا هنم ه.سقناو قلطلا نامؤلا دعب يملا ءادتالا

 5. لعو رمقلا ناك ىلع هديزتو سفلا ريس يف ءالجثالل لصح يذلا ةعاسلا نم ءزلا برضت كلذكو
 قلطلا ءالجنالا تقو دهب يف رملا ءالجنالا تقو ناك اذا قلطملا ءالجنالا تقو يف ضرعلا ةكرح

 دحاو لك يف ناضقنلا وا ةذايزلا دعب ضرعلا ةكرحو رمقلا عضوم ب اذ هلم ناك اذا اهنم هصقتنو

 0 فالتخا فرعاو علاطلا رق أف هيف هعّصوم وهف نينامزلا نم

 يبَرملا رمقلا ضرع ملعت ىّتح هضهجو نيتامزلا نم دحاو لك يف اني رق ضرع فرعاو ةهجلا

 10 يف فوسُكلا عباصا لدن نأ ثدرا نإف .هظمحاو مسرلا كلذ“ ىلع نْينامزلا نم دحاو لك 4 19:

 ْ نأ كلذ يف ه- مولا: ا 2 اتكيت اكل لا يف نما ةرثد نم فيكي امال

 قئاقد يناثو ريد هناي ل ديوتيو سوا اميل قش إتيمإ ةَرشَع يتنلا اًدبا سمثلا رطق ريصت

 06 هذه فصن . ذخلأتف عبضإ نم ةققدو اًمبصِإ !,ب راوهو سهلا ةرئاد طبحم وهف م اف فضنو ظ

 فصن ذُخ مث "ماع ندجلا ةرئاد ريسكت ليف ةتس وهو نيم راق: فاضت :عاسا يف يرض" ان ٌجوهو

 15 فصن عباصا وهف المح اف: لاول: مشا رطق فصن ىلع همسقاو نس يف هب رضاف لّدمملا رمقلا'رطق

 .قئاقد يناثو ءازجا ةئاث يف اهب رشاف هلك قا رطق عاصا وهف لب اذ اهنيضأ مث اهظّتحاف رمقلا رطق

 يه يتلا ياسا تس رمقلا رطق فصن عباصا ىلع دز مث هظّمحاف رمقلا ةرئاد طيحم وهف ملي اف .فصنو

 ايف هفعْضأَف نيركرملا نيب ام رادقم وهف يتب ا فومكلا عاضإ هم نصقناف غرف سلا نطق فناصت

 عباصا يف هبزضاف يب اه رشع ّينتا نم فوسكلا عاصا صقنا مث نيزكرملا نيب ام فْمض وهف غلب
 80: نم هصقناف رمقلا ةرئاد مُهَس وهف لّصح اف نيركرملا نيب ام فْمْض ىلع هيسقاف غلب اف فوسكلا

 .مهس.يف هب رضاف يّقِب اف رشع ينئا نم هصقناف نسمشلا ةرئاد مُهَس ىهف يقي اف فوسكلا .عب ان

 ٠ تناك نإدف رظنا 4 مث هظقحاف كرتشملا رولا فصن وهف لطح ايف هرذج ذمتف غلب اف سمشلا ةرئاد

 4 000: كك مل 2 0 ا ب 9 000. ويف



 ع

 مسا هر

 ميقاف لّدعملا ريسملاوهف رمقلا قبس نااحبلب هلا قيد ىلع هتدزو هبا يف نه نفاق اب كرا تا لكل

 اذه ىلع هطوقس قئاقد نيبو قاطملا ءادتبالا تو يف رمقلاو سما ن نيب يتلا قئاقدلا نيب ام لذ

 ينل قئانبا تناك نإو قلطملا ءادتالا تاعاس نم هصقتاف ةعاس نم ءزجوهف لّصح اف لّدعملا ريسملا

 هنينفرلك نأ 57 يذلا !:عيسوللا ىلا زم ملي عقلا نإف طوقسلا قئاقد نم ربكتاوذلإو سمشلا نيز

 رمقلا رظنم فالتخا تقرع م 0 سدس :قاطملا ءادتالا تاعاش لع تدزف ىسشعلا نقانشإا

 قلما ءادتالا فالتخا نم رثكحا روكأمللا فالخالا اذه ناك نإف ف مب ءرلا كلذ ىلع لوطلا يف

 هنعويصتح اهلك لب مخ رقما نأك ناف ىقلا قيس - ىلع هتدزو ةّس يف هَ هن رصف هطاذنو ام: تقش]

 لضفلا ميقاف لدعلا ريسلا ويه: كللذ ده ريبقلا قساعم اهوانلا ]نيه نيف تمن ملي اف ةّنس يف

 لي انش لدملا نيت ىلع طوقسلا قئاقد نيبو رمقلاو. سمثلا نيب ىنلا قئاقدلا نيب يذلا

 تاعاس يهف ناصقتلا وا.ةدايزلا دعب تغلب اهف ق داطملا ءادتنالا تاعاس ليام ةعاس نم ءدف 0

 رثكا هيف رمقلاو سمشلا نيب يتلا قث ايلا تناك اذإف قطملا ءالجنالا نامز يف اّمأو يبرم ءادتتالا

 تاغاس. قديم تيموْش دتعلا فرش يذلا عضوملا زواجادبق نا نأ تماع هطوقس قئاقد نم

 ناك نإ.ف ايلا كلذ ىلع لوطلا يف رمقلا رظنم فالتخا تفرع مْ ةعابس سدس قاطلا + اي

 ةمس يف هب يضف. هيلع ديزي ام تذسا قلظملا “ 7 تقو فالتخا نم رثكا روكذملا فالتخالا اذه

 (ذ رمقلا قبس نم هتصقنو ةتس يف هتبرضف هنع صقنب ام تذخا لقا واج قبس ىلع هتدزو 5
 قئاقد نيبو رمقلاو سمشلا نيب ينلا قئاقدلا نيب ام لْصف مدقاف لدعملا ريسملا وهف كلذ دعب لصح
 قلطملا ءالجنالا تاعاس نم هصقناف ةعاس نم ءزجن .جخ اف لدعملا ريسملا اذه ىلع قاطملا ءالجمنالا طوقس

 عضوملا مي رم ةلا نأ تملع طوقسلا قئاقد نم ” لفات ريقلاوا يمثل نيب يتلا قئاقدلا تناك ناو

 سدس قلطملا ءالجنالا تاعاس ىلع كلذ دنع تدر هيف اهرتسي نأ نكي الو هيف سمشلا قرافب يذلا

 فالتخالا اذه ناك نإف مدقتملا ممم لا ىلع كلذب لوطلا يف رمقلا رظنم فالتخا هب تفرعو ةعاس

 رخل نم تنتاو ةئس يف رض يح يزعم تدفع ملا اال فالح وخد د١
 ةدايزلا دعب 00 لع هتدزو ةّنس يف هترضو هنع "نطل ام .تذخا هنم لقا ناك ناو

 طوقسلا قئاقد نيب و رمقلاو سمشلا نيب يتلا قئاقدلا نيب ام لّْضف طق مت لّدعملا ريمملا وهف ناصقتنلا وا

 دعب ْتَنَل اف قآطملا ءالجنالا تاعاس ىلع هذِزف ةعاس نم ءْرِجْف لصح اف لّدعملا ريسملا اذه ىلع

011 

 ا ا
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 تاعاس يف اهناصقنو كلا ريسم ةدايز كلذ عم ةيانن صرلا ةةسرع يف لغصتساو فوسكلا

 ءدلايمخالا دنع اهعضاوم يه ةدازلا مضاوملاو قآطملا ءادتبالل اهعضاوم ىه ةصقانلا عضاوملاف ظوقبا

 ةهج فرعاو هيف ضرعلا ةكرخب نين امزلا ن ءيب لح لك ين نا رسا ضرع فرعا م قآطملا

 | ا رولاو لوبطلا يف هف رمتلا نظام .فالتخا فرعأو ,نينامزلا نم ادخاو لك ملاط مق مث ضرعلا

 5 برضا مث ةداعلاك ضرعلاو لوطلا يف يبرلا رمقلا عضوم كل حصب ىّتح اهنيَمب تاهللا كلت ىلع

 يف انورضم نيرطقلا فصن نم كلذ صقناو هسفن يف ننامزلا نم دحاو لك يف يئرملا رمقلا ضرع
 ا” لك طوس قاد ادب ف نيئاعإلا نم دعاو لكل طوقببلا نئاتجوهو يب اردو هبه
 ملا سمثلا عضومد يف يملا رمقلا عضومب رمقلاو سممشلا نيب ام لطف فرعاو هتهجو هتدج ىلع |ههنم

 قئاقدلا دلثم قآطلا ءادتنال دام اب يتلا طوقسلا قاقد تناك نإو ين امْرلا نم دخاو لك ف

 00 ضنا تناك نإو دوجوملا يرملا ءادتتالا نامز وه قاطما ءادتنالا نامز نإف هنق رمقلاو سمشلا نيب يبا

 الإ لييسلا كلذ هلسس ناك هف رمقلاو سمهشلا نيب ىتلا قئاقدلا لثم قآطملا ٠ ءالجضالل طوقسلا قئاقد

 لثم دوجوملا يبرملا ءادتبالا نامز سلف امج امهيف وا ين اهنزلا ديبا ف كلذ فاتخا تاو, ينالحا

 فالتخلا نم ضرب ام لبق نم كلذ مني امِإو اسيا كلذك ءالجنالا نامز ال قلطملا ءادتالا نامز
 ا نأوهو بم م كلذ تاج - حيحصت 7 نوكنو تاقوألا كلت يف اهريختو لوطلا يف ر مثلا رقم

 45 ةموقللا اينما رمقلا مضاومو مّدقت يف اي ع دق يذلا قآطلا ٠ ءالوغالا ىلاو قاطأ ءادتبالا ىلا

 لوطلا يف اهف 1 مو يذلا رمقلا رظنم فالتخاو ةسش ملا هعضاوم يهو لوطلا يف هرظنم فالتخا

 سلا نيب يتلا قئاقدلا تناك نإف قآطملا ءادتبالا نامز ىلا كلذ مب رظنت مث هنيه ىلع كلذ تق

 ءادتبالا تقو لق سييشلا زتس دق رمقلا نا تل قمل ءادتتالا طم قئاقد نم لقا هنف رمقلاو

 فاالتخا ج رختستو علا !اطلا ٍِ 5  ةعاس سرك قا عملا ءادتبالا تاعاس نم نطيل *كلذ ذإف قآطللا ظ

 0 قطا ءادتبالا فالتخا نم رثكأ روكملا فالتخالا اذه ناك ن إف ةهلا كلت ىلع لوطلا يف رمقلا رظنم
 لاا نآك نأو رمقلا قبس د نم يللذ,ضصقنت مث ةلماك ةعاس ريصيل ةّنس يف هب رضف هيلع ديزي ام ٌتذخا

 )0 رع ©00. 20016 ةعاس سدس ٠ نان00 هعأغه 21360: 202 طقطعأ. 206ه 10166 01181 ةحاض ل

 761 ةعاس ء ءزجب نن00 اةتصعم دطلصاتق م0816. - 2) ١61 كلذلف ز 600. ناب كلذو. 2130 <« ي0876 >.



5 

 عمتجي نأ أهي ام لبي نم *هك ل * ىلا "0 * نيب ايف كلا تي انو ةلاحم ال فوسكلا ناك
 سما 3 ثملع اذإف » .ضرالا ردم نع اهدشأ يف رمقلاو سعشلا يرطق فْصن نف

 ددعلا يرطنس يف اهلحدأذ فاسكيا طشوا نسا ةماعلا قبلان 6-2 نأ وا © فاك

 نيّتس نم هرادقم فرعاف لّصح امو كلاثلا لودخا قئاقد 9 انت أم فرعاف موقت لوادج نم
 ها نيب اهف رمقلا دنع نييلا رثخ دنلوب اج يئبلا ة ةققد ' جدو نعد نم هردق ند ”ناكاو ع

 لصح ايف دسبالا.اهدعب يف سمشلا 100 يذلا ”كال < "لع هدزف لصح اف برقالاو دعبالا سمتشلا

 نسم ردقلا زل "قيقا نأ قيقا( كلذ مات نأ كنع نإو] لّدنلا'نسعلا طق
 سلا رطق تفرع اذإف *[ باسحلا حصأ هّنإَف ةهجلا كلت لع رمقلا ضرعب ايا ازلاو نورا

 لدعملا سمتشلا رطق ْمجا مث قل فوسك يف ةموسرملا ةهإا ىلع رمقلا رطق فرعاف تْدش نيتها يأ

 اديسقلا نتعرف ناك اذإف هاف علل فصن وهف لّصح اف ما ام فصن نو للا رقلا رطقو 10

 امهتإف نيرطقلا فصن نم لقا ناك اذاو سمشلا فسكتت مل هنم رثكأ وا نيرطقلا فصن لثم نزلا

 يب اخ نيزطتلا فش ف ينرملا نمقتلا نظرا نضل الاخت الم تنكت هنأ تملع اذإف ن6

 مف لّدعملا سمشلا رطق ىلع هنسقاف غب اف بي يف هبأٍرضاف سمشلا رطق نم فسكتي ام رادقم وهف .

 1101 |« زج بي هلك اهرطق نوكم هب يذلا رادقملا/ سمشلا ن ل ىلا فوسكلا عباصأ وهف +

 رقت لب رثقلا بس ناس ننال بازل سو عوازل ضرع برضا مث .عباصالا ىسن 1

 ةعئاننل نيقلا قش ىلع اهنيقاف ةقلملا طوقنلا قئاقد وهف لصح ا هرذج لف يتب اف ايا هل يف ١

 - تاعاس ونهف يتب مف فوسكلا طسو تاعاس نم اهْضْقناف طوقسلا تاعاس وهف جرخ اه

 اليغالا ماك تاعاس يهف ْتَمَ اناللا كراسات كاوا ىلع اضيا اهذزو قآألا ليا

 55 تاعاس برضت نأ كلذو طوقسلا تاعاس يف رمقلاو سمشلا ةكخرح فرعا م قلطلا

 لصح ام.صُقنا مث هظّمحاف ايهنم دخاو لكك لصح ا ةداعلاك ةعاسلا يف رمقلاو سمشلا ريس يف

 طسول يملا رمقلا عضوم نم رمقال لصح امو فوسكلا طول يل! نمل عضوم نم سمشلال

 طسو يف ةروكذملا عضاوملا هذه ىلع اًضيا كلذ دزو ضرعلا ةكرح نمو رمقلا ةصاح نمو فوسكلا

 1) 000. طل وا © ل 2) 000. ول دل >< - 3) : نأ 2. .١55,13 - 4 1"هططاع ةاتاتوال هيلع وأ 10

 5 قات 5) 0 3 ال جب - 6) 015. 136 20 7615102613 11115.
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 د نم رمقلا ريسم نم لصح ام صقناو يقيقحلا عابتجألا تاعاس نم ةلدغملا يناثلا فالتخالا

 ةكحرح نم صّقناو اًضيا ضرعلا ةكحّرح نمو رمقلا ةصاح نمو يقبقملا عاتجالا تقو يف رمقلا
 .لّصح ام صقناو ةلدعملا يناثلا فالتخالا تاعاس يف ّيلاهثلا دُقَتلا ةكرح ضيا كلذ عم ضرعلا

 رمقلا دعب ناك نإو ٠ 00 ضوم وه رمقلاو سمشلا ع ضوم نأ مولعمو سمشلا عطوم نم 0
 5 تنل اف ناصقتلا نم الدب كَ ام عيج يف ةدلا لستسا نيست نم رثكأ ماعلا

 يوما فوسكحلا يبل هتناعاتن يهف اهنم ناصقنلا وا اهبلع ةدازلا 56 يهتملا عاّتجالا تاعاس

 لشم كلاثلا فالتخالا ناك اذا كلذكو .هفف ضرعلا ةكرحو رمقلا ةساخو رمقلاو سمشلا عضاومو

 ريسم يف ةلدعملا يه للسح تراص دق يلا يناثلا فالتئخاللا تاعاش 2 ف هع يناثلا فاللتخالا

  ةكروبى فلا ةصاحو رمقلاو سمشلا عضوم ىلع هتدز لصح اف ةعاسلا: يف يلامثلا دقعلاو سمشلاو رمقلا

 !0 كلت تصقت اذا عضاوملا هذه نم كلذ تْصّمنو عاتجالا تاعاس ىلع تاعاسلا تدز اذا ضرعلا

 كل حصل اهريغ 3 ةصاخ ضرعلا ةكرح ف دّمَملا ةكرح لمعتستو عامتجالا تاعاس نم تاعاسلا
 يف رظنملا فالتخا نم كل لّصحي ام رادقم نوكي نأ رارطضألابو ةقيقللا ىلع امهنم دحاو لك عضوم

 عامتجالا تقو يف رمقلا دعب ناك اذا ضيا مولعمو رمقلاو سمشلا نيب ام لثم تقولا كلذ يف لولا

 فالتخا الب فوصحلا طسو تاعاس يه يقيل عامتجالا كاعاشأ نيعسأ علاطلا نع ىققحلا

 ا! قوكتاا طول علاطلا ,مقأ مث امم سهلا عضومو يبْرْلا رمقلا عضوم وه عامتجالا عضوم كلذكو

 دقتمل منزلا كلذو ةهجلا كلت ىلع ضْرَملا يف رمقلا رظَْم فالتخا هيف رمقلا عضوعو هب ففرعاو

 امإو لودجلاب اًمِإ ةمهللا كلت ىلع فوسكلا طسسول ةموقملا ضرعلا ةكرحب تبقا رمقلا ضرع مث
 رمقلا ضرع ناك نإنفْضرعلا يف رظنملا فالتخا ةهجو ىقيقللا ضرعلا اذه ةهج فرعاو باسملا

 1 2 0س نيتسلاك إد 9 ةددخو ةهج يف لولا ف 0 فالتخاو 1 ظ

1. 7. 
 ها هام

 0 خلا نإ“ لادل * د ا ير

 كلذ نم لقا ناك اذإف هك ل * ىلا يب زلا رمقلا ضرع ىهتب نأ ىلا تسكتت مل ترو تسكت اهإف

 1) ©6084. طل ول 2# - 2) 000. وا دل *
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 هنأت كلذ كنار انو ةعاس يال ام رادقب ةعاس نأ ؛ هيلع تدز ثأو فصت نم رثكا ناك

 ةعاسلا كلت نع فالتخالا ليال جري السك م يق نيو ينلا رك ل راد لسجل

 تقرع 9 طق ةعاس م ناشو ةعان ني ةدايز تلمعتسا اياوُزلاو "يباب هّتلمع اذا امأو

 كل لصح اف هئاصقن وا لا ةدايز دعب تاعاسلا هذه نم لّصح اب لوطلا يف رظنلا فالتخا

 هب رضاف كلاثلا فالتخالا ىلع ديزي +. رك امهنم لمعتسل يذلا نيّئقولا يلا .يف زافنلا .فغلتلا َش

 سذسم ناصقتلا وا ةدايزلا يف تأمتسا تنك نإ نواث لوادجب كلذكو اوزلب هتأرع تنك نإ نس يف
 3 اس رشغ . ليلا ىف تنك نإ كاذزكحكحو ةيناك ف - 0 ةعاس 5 ارك تنك نإو ةعاس

 هصقناف كلذ تأ اذإف ةلدتْمُم ةعاس رادقأ فالخال كلذ نم ممتحي ام 2 ةرشع يف هت 7

 كلاثلا فالتخالا لطفا هيلع ميقاف لدعملا ريسلا 0 9 . اه ةعاسلا كلت يفد ريشلا را 5

 أف رمقلا قل ةفورعملا فالتخالا تاعاسبلا هفْضْأَ ةعاس نم ءادف لصح ايف يناثلا فاالئتخالا لع ؛

 يناثلا نم لقا ثلاثلا رظنملا فالتحإ ناك إف" اهفّمحاف ةلدعملا ىناثلا فالتخالا تاعاس ىهف تْعَلب

 ةعاس سدس كل ْتَلّصَح يتلا تاءاسلا تلت 3 دبز ْنَأِب كلذو اَلَّوُأ تف مك كلذ نكت تابعا

 علاطلا نع رمقلا قس " ناكاذا ةعاس سد صقنتو نيعسل نم لقا علاطلا نع ىمقلا لعب ” ناكاذا

 يقلرخ تقي قرارا لب ظنا تاجا يرد لا لس اذ نيستا نان

15 

 تالذ سمت لعبت ف هبرضت ام تأءج رشعلا وأ نّثلا لثم سدسلا ىف لقا: لصما تيكا
 ريسملا وهف غاب ١ اذ ٍذدَكَح سمشلل رم لا 0 : ىلع 7 برضلا نم لصح اف اف ةماث اولا 2 خا

200 

 كايا عتق هبل يي لا ٍيناثا نع كلاثلا تفالتتنإلا سن ام هلع مقاف كدنلا

 نيفالتخالا نيب لضافتلا نوكو قدألا' برق رمقلا .ناك اذا الإ كلذ أمت أم للقو يناثلا فالتخالا

 فالاتخلالا :٠ تاعاس تفرع اذإف 2س يناثلا فالتخالا تاءاشوه يِنب ' اف ردّقلا يف البق ٍدَشَح

 فرعاف ةعاسلا يف فلتخلا :سمشلا ريسم يفو ةعاسلا يف فلتخلا رمقلا ريسم يف اهب رضاف ةلدعملا يناثلا

 تاءاس صُقناف نيمست نم لقا ملاطلا نع رمقلا دبا ناكن إف امهنم دحاو لك نم لصحي ام رادقم

 1) 000. ريصت و 21860 <« 129760188 ». ت2 2) 00 هلدتعملا 1115 01100116 5181122

1101 
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 نإو هتصاحو رمقلا عضم نم يناثلا فالتخالا قئاقذ ْصْقناو نيمست نم لقا يناثلا ملاطلا اذه نع
 01٠١| لع ىناثلا فالتخالا ثاعاس تدز: بع نمرثكا ىناثلا علاطلا اذه نع رمقلا دعب ناك 6

 هتصاحو رمقلا عضوم يلوق ىنعمو هتصاحو رمقلا عضوم ىلع يناثلا فالتخالا قئاقدو يقيقملا 1

 ايف لّوالا فالتخالا لبق نم هنت أ تنك ام “لطف ىقبق لا مايل تقو يف هعضوم هب ديرأ ام
 5 م رختسأو ةداعلاك ءامسلا طسسوو علا اطلا اهب فرعا ةريخألا هذه ينعأ يناثلا عامتجالا تاعاس تلصح

 اذه ناك نإف اهنمب 0 كلت ىلغ ةئلاث لوطلا يف رظنملا فالت>ا هتصاحو رمقلا عضوكو هب

 ولا عامتجالا تاعاس نم كلا تابع ينلا تاءاسلا كلت نإذ هنسب يناثلا لثم ثلاثلا فالتخالا

 لوطلا يف رظنلا فالتخا رادمم نأ كلذو فوسكلا طسو تاعاس يه يناثلا فالتخالا تاعاسب

 ناك نإو اصل الو ةدايز ريغب تقولا كلذ يف رمقلاو سممألا نيب قفتن يتلا قئاقدلا لثم عش

 ؛0 يتلا قئاقدلا نم رثكا نوكب تقولا كلذ يف رظنما فالتخا نإ يناثلا نم رثكا ثلاثلا فالتخالا

 لقا ثااثلا فالتخالا ناك نإو يناثلا ىلع ثلاثلا فالتخالا ةدابز رادقمب هيف رمقلاو سمنشلا نيب

 رمقلاو سشلا نيب يتلا قئاقدلا نم لقا نوكي تقولا كلذ يف رظنملا فالتخا نأ تما يناثلا نم

 نوكب نأ بحب يذلا تقولا ٍِى 9 يغني كلذلف يناثلا نم ثلاثلا فالتخالا صقشي ام رادقمب هنف

 |١" اوسو وه نوكل لوطلا يف هيف رمقتل رظنلا.فالتخا لثم هيف رمقلاو سعشلا نيب ام رادقم

 /5 يناثلا فالتخالا نم رثكأ فالتخالا ناك نإف © رظنت 2# فصأ اك هتفِرْمَم ةهجو كلذ زيمتو نمل
 نإف رظنت ْنَِب كلذو ةلماك ةعاس ماك نع هب جرختال ام كل ْتَلَّصح يتلا تاعاسلا كلت نم 0

 000م ثكأ نآكو سك لاثلا فالتخالا اهب تفرعو كل تصح يتلا تاعاسلا كلت عمناك 101

 الاس يع داس نأ انعم تسيل ةيلذ سنع نم لقا ناك نإو ةعاس ل ةعابس

 000 || اذه لصتتو ةعاس تاءاسلا نم ردكت نأ هعم اتي ال امو نكي ام بسس ىلع

 20 00 نم رثكا علاطلا' نع ربقلا دعب ناك نإو نيئست نم لقا يح علاطلا نع رمقلا دب ناك

 ام تاءاسلا .كات ص ديزت ام لججتالا يهو ةطرشلا كلت ىلع ناصمالا نمد هدرا تاتا

 000000 00 يفز تللو تمت نم لقا سكلا ناك اذا هنأ وهو ةلماك ةعاسهب متي

 1) 000. لطبنو, 26 21360 « 061ه ». - 2) 000. ناك وا
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 نوعب رالاو عبارلا بانلا

 : 0000 0 1 ا 58 : دخول
 تاهحو هنإظ تاهحو نادل.لا نم دلب لك ف هثاقواو هرادقاو لمعلا كيف هفرعم ف

 .لودطابو باسحلاب هئالجنا 5

 تصرح تمَقو اذاف زمقلاو نمثل تاغاتجأ دّمفتف سمشلا قونك بشحت نأ ثدرا اذا' لاق

 .التمالاو عامتجالا روهش حفص لعأ يف سمثنل ةموسرملا ةيفوسكلا دوددخلا نيب ايف اهيف ىلطسولا ضرعلا
 ميلاقألا دحا يف فييكتت نأ نكي ل تمت وا كل كلذ ىلع تداز نإو ملا سكت نأ ل

 ؟ 1075, سمنشلا عولط ' تبر وا اراي و نوكي لم عامتجالا كفو دف نكي 5 تملع ْنِإف 0

 نف ميش نكمي هلأ ثملع اذاو هضنب وا هلك ىري نأ نكي لغ فوسش أَيِ نإ مّلمت اهيورغوا
 يذلا دَّلَبلا يف راهلا فاصتنأ دعب نم نوكُ يا هاا ةقفملا ةادّملا عامتجالا 0 فرعأف -

 قارنا لح فالتخا فرعا تقرا كلذ يف جوربلا كلف نم ءامسلا طّسوو ما علاط || مقأو دير

 يف تحرش دق ام ىلع عافترالا ةرئاد يف نو كرمي نع دعبل يسقو اياوزلا انس ا

 لومعملا سمشلا رام قاللتتلا هل صولا عطندال ةرئاد يف رظنملا فالتخا لبق نم باتكلا رذص 5

 تاءانونم لصح اف ةعاسلا يف ةفتخملا ر هلا 0 0 ة مسرلا كلذ ىلع

 يقْرَّشلا بلا يف رمقلاف نيعست نم لقأ علاطلا نع عاقتجالا هب دنبأ ناك ن اذ لوألا فالتخالا
 رمقلا عضوم نم فالتخالا قئاقدو عاتجالا تاعاس نم ل والا فالتجلالا تاعاس ضان كلقتا .

 عبرا يف رمقلاف نيمست نم رثكأ ملاطلا نع عامتجالا ةجرد دعب ناك نإو 5 تقول هتصاحو
 رمقلا مضوم ىلع فالتخالا قئاقدو عت © تاعاس لع لوالا فالتخالا تاعاس ٍدِرَف يل ررغلا 20

 جرخأو 7 ملاطلا اهب فرعاف اهنم ناصقنلا ىإ هيلع ةذانزلا نس 7 عامتجالا تاعاس ْتَمَب اف هتصاخو
 كل لصح اف داو ىناثلا رمق عضوتمب ةهللا كلت لع ضيا ةنأث لوألا يف رمقلا رظنم فالتخا

 وا ةعاس نم لصح امف ةعاسلا كلت يف سمشال رمقلا قبس ىلع همسقاف ىناثلا فالتخالا اذه نم
 رمقلا دن ناك اذا ئقيقملا عاتجالا تاعاس نم اهْضْقناذ يناثلا فالتخالا تاعاس وهف ةعاس نم ءزج هاو
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 طخو ءالجمنالا ماهل هترئاد زكرع م ةطقنو فوسكلا طَسول رمقلا ةرئاد زكرم 5 ةطقن نوكف ٠
 . ءالجالا مات ىلا فوسكلا لوا نم رمقلا زا اهيلع نوكيو رمقلا رياودل يتلا ةثلثلا زكارملا ىلع زوجي م٠
 ةرئاد سات م اهزكرم يتلاو س ةمالع ىلع لظلا ةرئاد سا 2 اهزكرم يتلا ةرئادلا نأ حضو دقف

 هدب تحس قذ س 2 طخ ناك قذ س 2 طخو الذ ح طخ َجرخأ اذا كلذلو ح ةطقن ىلع لظلا

 ه جب ١ ةرئاد يف ءالجنالا مات تعسال ذ حم طخو ق ب سوق اهّدحت يتلا د حب ١ ةرئاد يف فوسكلا

 علاطلا ءزإلا تع يه ب ةطقنو براغلا ءزطلا تم“ يه ه2 طخ ول مولعمو ال د سوق اهدحت ينلا

 هذ طخ نم ددحاو لك نوكي ةيوازلا مئاق م لذ 2 طذ ثم نم دحاو ا ا ارك

 نم دحاو لك كلذلو مولعم لذو طذ طخ نم دحاو ةلك تاويل ياللا سقط رايب جلو

 ةدحاو لك ' الف اًضباو نيم نم دحاو "لك نم ناقابلا ناطلا امهو ايا: عوامم م لو 3 0

 لك نوكي اضيا دَدَقلا مولعم ءدعو ٠ ل طخ نم دحاو لكو ةماق ٠ ط كو ٠ ل م لكم يتيواز نم
 ”دراكلا لوأ قف ءك لح اما فكيلاو طيقسلراذقب اهوردتلا , واس هوست يلتخ. نم ادعاو

 مدقتلا لكشلا اذه يوه نيبو ءالاغالا ماع ىلا قريكلا طسو نم عفا 5-2 ضخ أماو دقشم ىلا

 ا 5 نا يروم “2 هوب ع 5

 نأ © اًنضيا نِيبلا نمو # .نّيبن نأ اندرأ ام كلذو م٠ ٠ طخ نم مظعأ ٠ طخ نأ ركّدلا

 تاهجلا نم ةهج نم اهَساَع ملو لظلا ةرئاد يف ثآحد ةاذإف فوسكلا طسول ٠ اهزكرع ىتلا رمقللا ةزئاد
 ا 2 1-2 57 : م 210 5 5
 طسو يف ةلللا تمس نإو نيترئادلا نيب امم ثككلا:رادقع ةمأظلا يف لخديو هلك فسكت رمقلا نإ

 كلف ىلع ةاق ةيواز ىلع وه يذلا ضذ طخ ىلع اًدبا نوكحي هلك رمقلا نفسك ل اذا فوسكلا

 يذلا قرشا ةطقن ب ةطقن رميا لالا هل يأ طينوج دبا > لج نأ كلذو حقرلا

 "عين قفالا ةرئاد يف نزاغلا ءزإلا اهنم فرعي ' يتلا برغللا ةطقن د » ةطقنو علاطلا زا اهم ملط

 هينرتكتلا طوأ ايف ةيلطلا قيس لتي هنو اجرغلا دا قرشملا ةطقن نع هدعب يف اهنم ناك

 1) 6004. ناو - 2) 004. 20016 قلثمو - 3) 0040. اف - 4) 000. نكي - 5) 000. ثيح

10 

15 

20 



4 

 يذلا امأ برغلاو قرشملا نيب“ ام طخ انزاوم طخ ءالجنالا ماتو فوسكلا ءدبل رمقلا ضرع 'ىمالع

 نكس ءال_هنالا مال يذلا اماو ةرئادلا ر كر. نم برغملا ةنحان ىلا هج 0 كن إذ قربا ءدبل

 فض ةرئاذ طلت نه نيلبقلا عضوم ىلع ملعتو قرشملا ةبحان ىلا ةزئادلا ز كرم نما هان كغ رخل

 طا كلذ ىلمعف 0 طسوأ رمقلا 4 ىلع زوجي ميقتسم طخب |مهنيب لصو نيمالع نيرا

 ىردلا ةزئاذلا طل نام "يذلا لقا توكيو ديلا مات ىلا فوشكلا لوا ن نم رمقلا زا نوكي 5

 نا فوصل“ لوا لت قكتلاو ثيل قئاقد نادقم وه“ فوشكلا“طشول ةزيتلا "ضرع ةمالفا لآ

 طوقسلا قئاقد ردق, ةرئاذلا نم ةَيفْرَشلا ةطْمدلا ىلا ةمالعلا كلن نم يذلا: طخلا ىتْببو هطسسو
 رخال الان نيّلتْلا نم دحاو لك نوكي رارطضاللابو ءالجمنالا مات ىلا فوسكلا طسسو نم ثكلملاو

 زكر, نوكي رياود ثلث هب ردأو اًضيا رمقلا رطق فصن ضيا موسقملا طخلا نم ذخن مث رادقملا يف

 ةرئادلا رتحرمو يزاوملا طملا اهّدحي يتلا نيرطقلا فصنل 3 ةرئادلا نم ةّميرغلا ةطقنلا اهادحإ 40

 ةرورط لظلا ةرتاذ امهتم 'ةذحلاو لك ناك نيتوثادلا نيئاه نإف ةرتدلا نم ةنقرشما ةللا ١

 ماقتل هترئاد يه "قرشلا زكرملا ىلع يتلاو فوسكلا ءذبل رمقلا ةرئاد يه ”ينرغلا زكرملا ىلع ينلاو

 لضظلا ةرئاد يف اهلك تَمقو نإف فوسكلا طسول رمقلا ضرع ةمالع اهزكرم يتلا ةرئادلاو ءالجتالا

 سقلا ةرئاد تناك نإو لظلا ةرئادو هترئاد نيب ام تشب ةمأاغلا ف كثككو هلك فسكت رقلا نإ ١

 رمقلا ةراد منت ل نإو كلكم هل نكي لو هلك رمقلا 1 لظلا ةرئادل ةسامن لظلا ةرئاد لخاد 15

 مدنا يف ىتلا ةمْطقلا يهو لظلا ةرئاد اهنم لصفب ام رادقم رمقلا ةرئاد ن م تسكلا لظلا || ةرئاد يف اهلك

 3 زكر ىلع 2 هيلع نيرطقل ةرئاد كلذ لاثم نكلو :ءرام اهريكتو اهراتأو قطا لا

 قازعلا تملا نق نأ دير امآو ذ لطب رع زكر اطل لظلا ل

 نب رطقلا فصن ةرئاد نوكُت ةمظع ةثلاث ةزئاد 20 ىلع ايا ردن قفألا ةرئاد نم ءالجنالاو ملّطلا .

 ناعطاقَت نْيّطْحب ةشثلا رياودلا 3 رو د جب اهلع مسزو قفالل ةرئادلا هذه نوكتو اهلاد يف

 1 ج7

 مل

 ٠ ةطقن ج ةمالعو رونا ةطقن ١ 7 ةمالع نكتلو > بو جا ارطف اهو ةغئاق او ىلع ذ 2

 مسزو بودل يف رمقلا ضرع ضرفنو برْنْلا ةطقن د د ةمالعو قرذلا ةظقن ب ةمالعو لامُشلا

 :البالا مايقاةطرع لع ”, ةطقن فوتكلا ظسول هضرع لعو 2 "ةظقن هفوكلا هذبا هير ٠

 ةطقن ىلع زوجي طخب م , ةطقنب كا ةطقن لسنو »ب رطق نايزاوتب مل 2 > يىلخ جرختو لا ل ةطقن
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 يلا دك نهيب واتا هع دع نمرمزلا لوبلل# ءازحا جرت . كتاف كَم رمقل ناك

 )د كيسدادنلا كلب ندتنا نيف ج رهقلا ضيفي ةهيديلا] ءدايقالا ءذب يف ملاطلا خل امه يي

 هتتوهح ىلع فوسُكلا ة ةروص هذهو .رمقلا ةرئاد يف ثدحي يذلا ءالمثالاو الا ع 50 قفالا

 .هللا ءاش نإ ءالجنالاو هف ةمأظلا تاهجو

 اماخ هللا نوم ادن لا.

 ماسقأ همسقنو ا طخ

 نوكي نأ دعب تش م ةيواستم

 5 دا فصن ددع لثم

 طا اذه نم ذخ مث دنس كا
 ه 4

 هب رداف نيرطقلا فضن ردق

 نيرطقلا فصن ةرئاد يهو ةرئاد

 يف رمقلا زكحرم ب اهيلع يتلا
 َ ءدلاغالا ماقو ءادتنالا تقو

00 : 9 
 لظلا رطفق فصن ردعب اضيا ذخ

 15 لاش ةرئادلا 1 ىلع ةرئاد هب ردأف

 ساو ةيواستم اعابزأ نين رادلا عيد م م لظلا ةرئاد يهو ةرئادل كلت لضخاد يف عمت لوألا

 ضيا موسقملا طا نم ذم مث ٍبوُنْللو لامشلاو ط0 مقدما تانج طرابملا فارطأ ىلع

 هفّرط ردأو نيترئادلا زكرم ىلع هيقرط دعا عضو راودملا فوسكلا .طسول رمقلا ضرع ردك

 نوكت طخلا ىلع ةمالع هيلع ملعتف بون وا لامَّشلا طخ نم مقو ثحن رمقلا ضرع ةهج ىلا رخآلا .

 20 فينكلا ءدبل رمقلا ضرع: ردع ضيا اي كلذ نم د مث فوسكلا طْسَول رمقا اًركحْرَ

 اع كدب ةناث د لا شرم ةج يف بلا م شم لع و كلذ لمه لمفاو

 نم جرخأ مث ضرعلا ةهح يف ىَرْخأ ةمالع طا ٠ نم هعضوم ىلع ملعتو ءالالا ماتل رمقلا ضرع

 1) 004. رخا
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 اف لابقتسالا تاعاس ىلع ايبا اهدزو فوسكلا ءدب تاعاس وهف يتب اف لابقتسالا تاعاس ن

 © 104,5. رمل ناك اذإف' لايقتسالا تلعاتن اين“ ف قودحلا ظقو تاع ان م3 ءداغالا .ماع تاعاساومهف. د

 ءدب تاعءاس وهف ىقب اف لابقتسالا وعول اهدقناف امج ثكملاو طوقنلا اا لان منكي

 - م ءدلفالا تاعاس م 5 وهف تغب امن لاقتسالا تاعاس لع اضا كلذ دزو فوسكلا

 تاعاس ىلع اًضيا اهدزو ثكحلا ءدب تاءاس وهف ىتب اف لابقتسالا تاعاس نم اهدو ثكملا تاعاس

 اياعذأو تيرجزرم زول كرك عباصا تناك نإو .بب 0 ءالجنالا ءدب تاعاس وهف لب اهل لابقتسالا

 فوسك رادقأ هيلع موسرملا يناثلا لوْدْللا يف اهتحَت ام ذو ددعلا رطس يف فوسُكلا رادقأ لودَج يف

 نأ تدرا اذإف .تي اهريسكت نوكي يذلا رادقملاب رمقلا ةرئاد نم فسكت ام رادقتم وهف ناك يف رمقلا

 عباصا لخذأف ءاللوغالا مَ ديك اهنم يتلا ةيحانلاو فيتكلا ةَمأظ ىدتب اهنم يتلا ةيحانلا فرعت

 يف اهئازإب ام ذخو ملُظلا فارحا لوادج نم عباصالا دّدَح رطمَت يف رمقلا رطق نم يتلا فوسكلا

 فارما وهف ثلاثلا لود نم لّصح اف ثكم رمقل ناك نإ عبارلا لَوْدَللا يف اًضياو ثلاثلا لدْدَللا
 ءلبو ملا نامز فارحنا وهف عبارلا لودللل نع لمح امو دلينالا ماو فويكلا اوكا نامز

 تسلا كو ةعبنلا ييلاقألل رياودلا جدا اهيف موسرملا تْمَّسلا ةرئاد يف بلطا مث هظمحاف هالجنالا
 ايم لصف ذخ 9 هولتي يذلا مجربلا ثحتو دودحلا ِماَقإلا يف براغلاو علاطلا جرببا تحت موسرملا

 تمس ىلع هذِزف لصح امف نيثلث ىلع همسقاف مب اه علاطلا تاجرد يف هب رضاف نيل يتمس نين

 دمب براغلا وا ملاطلا تت“ لصح اف رثكحالا وه ناك نإ هصقناو لقالا وه ناك نإ علاطلا جرب

 تح لسشثم براثلا تس نأ ماعاو .هب راغو ناعذ لك ملاط ةَجرَد تعس وهف ناصقنلا وا ةدايثل
 دقق ِهنْمَس تفرع اههب أف ' يبونَج براغلا تحض يلام علاظلا تنم ناك نإ هتهج فالخ ىلا علاطلا
 دف يتلا ةموسرملا تاهملا يف ةرئادلا موشن نم نلف 0506 ةهج ةفرعمو دلال دين هب تفرع

 تفرع اذإف .ةمب وج ةيوتشلاو ةلامش ة ةيفصلا ن ١ كلذو ة ةيوتشلا ءعلاو ةيفصلا براغملاو قراشملا اهيلع مو

 ينعا ضّرملا ةهج فالخ لا فوتكلا ذي علاط تعب دع قم كلاثلا »لوطا *ءاؤجا جر كلذ

 اذا اأو ءزمقلا ضرع ةهج فال ىلا ءالجنالا ماّق براغ تعس ذح نم اضبا اهبنرفتو رمقلا ضرع

 1) 000. ايبونح ل 2) 000. رنخآ
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 دس نم اهجرختف رمقلا رظنَم فالتخا ةفرعمل اهجارختسا يف انْرَكَذ يتلا ةهللا ىلع 00 ظسو

 اهخ ناكاذاو قرشملا ىليت اهف رمقلا ناكاذا رمقلا ضرع ةهج فالخ ىلا فوسكلا طسو.علاط تنس

 كثي افا رمقلا ض رو هيج .ةفالعن لا يك طم بهن عام ات را

 قولا طسو ف ةملظلا تنس ليم زوجي اهنم ءزهلا كلذ لإف'قفالا ةرئاد نم دّدَملا كب ى

 5 ةيوازلا تحرخا قرشملا ةبحان يف ناكو بون يف ناكاذا امو لامّدلا يف رمقلا ضرع 50 اذه

 نإو 8 هرمقلا ضرع ةهج فالخ ىلا علاطلا تع نشف برغملا ةمحان يف ناك ناو براغلا تعس نم

 ىلا لابقتسالا تقول يتلا رفقا شارع ردي برقتلاب لودُط-اب رمقلا ترابه ©: ةقرمم: تردرا

 و ترقالا دعبلا 1 7 نإف هدرا دعبلاو دعبالا ديعبلل نا ريشا قونك“ لف ٍودَج 1031

 00 نركتاام ردي ايهم دعاو لك نمادخغ طوقسلا قئاقدو مباصالا نم هئازإب ام َذِكَف دمبالا نود

 !0 لوادج يف لابقتسالا تقول ةلّدعملا رمقلا ةصاح ءازإب ةموسرملا ثلاثلا لودْجلا يف يتلا دعبلا صّصح

 .طوقسلا رادقمو فوسكلا عباصا رادقم وهف امهنم دحاو لك نم لصح اف ةققد نيس نم مموُْنلا
 طوقسلاو مياصالا نم امهنم دحاو لك يف هنازإب ام ْذَعَف اًممج نيَلوْدْلا يف ريقلا ضرع مقو ناو

 ام لْضف ذخو هتهج ىلع نيلودللا نم.دحاو لك نم لصحي ام ثبت أف ثكم رمقلل ناك نإ ثكملاو

 نوكت ام رادق: لوُصُملا هذه نم دحاو لك نم ذخو ثكملاو طوقسلاو مباصالا يف نيلودملا نيب

 5 نم لّصح اف ةققد نيّتس نم ريقلا ةصاح ءازإب يتلا ميوقتلا لوادج نم ثلاثلا لَوْدَللا قئاقد

 يق ادن 1 ننال دال يذلا لوألا لدطل و م لم يذلا وطن ىلع هدف ' اهنم دحاو لك

 الع نع فرتعلا عباصا وهف ةدايزلا دعب هف ثكملاو طوقسلا قئاقدو لّوالا لودجلا مياصا تنل

 بي نم لقا عباصالا هذه تناك ن إف اَنْكَم رمت تدجو نإ ثكملا رادقمو طوقسلا رادقمو رمقلا

 'هلكأ مقلا فسكتا بي نم زثكا :تناك نإو اَنْكَم كلذ دنع هل دجت الو هلك فسكت ال رمقلا َنِإف

 هايل الك لفك نقلا نإ اوس تي مباسالا تناك نإو ةملأفلا يف لغلدي اودي ثكم هل ناو
 وهف لصح اف ثكم رمقلل ناك نإ ثكملا قئاقد كلذكو رمقلا قس ىلع طوقسلا قئاقد ميقأ 2

 طوقسلا تاعاس صتاف انكم هل بحت مل نإف ثكم رمقا ناك نإ ثكملا تاعاسو طوقسلا تاعاس

 ٠ انهم. ب 2) 004. عم 4 33
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 انهم يتلا ةيحانلاو ريقلا ةرئاد يف ةمأظلا ءادتبا نوكب ' اهنم يتلا ةبحانلا © تمس ملت نأ تدرا 5 ٠ 0 1 0 عاشت ف م

 كروس ” فرعأو فوسكلا نامزأ نم تاييفد لك ملاط , مف 50 هروصو قفألا ةرئاد نم 0

 يف رمقلا ضرع ذخ مث باتكلا ردص يف مدقتمل مسا ىلع قفالا ةرئاد نم. اهنم نامز لك عااط

 ناكو هلك رمتلا فسككا اذا امأو هلك قلا فسكتي مل اذا ءالجتالا ماك نامزو فوكلا هدي ب ظ

10 

15 

20 

 يف اهنم دحاو لك برضاف ضورعلا هذه نم كل لّصح اف اًضيا ءالجنالا ءْدَبل هضرع ذل كْكَم هل

 اند ثكلا قئاقد عيمج لع جسق ءداوغالا 55 ثكلملا ءدبل لصح م هلئساو رطقلا فصن

 لود ىف انو جردف لصح امف نيرطقلا فصن ىلع هعشاف ءالجنالا ماتو تفوسكلا ءدبلا لام

 ف فوسكلا ةمأ ظ فارحن أ رادق» وهف ةئيزألا كلت نم دحاو لكك سوقلا تَمَلِب اف ةفصنملا راتوالا

 ينعأ منا قاطن 5 ىققحلا زيتلا نكون ناك نإف هج لع اهنم دحاو لك ظّمحاف نامزلا كلذ

 همأظلا لوا ءادتبا ناف ءالجنالا لّواو فوسكلا لَّوا يف ناكاذا اَمأ ةّئمْرَألا دحا يف هل ضْرَعال

 كْكملا ءادتبا يف كلذ ناك نإ اًمآو نينامزلا_ نم دحاو لك يف مااطلا لمت هو حب .اليمنالا ككلف

 رمقلا نكي مل اذا اماو .نّينامزلا نم دحاو لك يف براغلا ءزلا تمس ةهج نم امهتإف ءالجنالا ماكو

 دب نامز. يف فوسكلا فارع ب رخأف نيتها ىدججإ يف ضرع ه:ناكو جوربلا قادت
 ةرئاد يف فوسكلا هدب علاطلا تمس دب نف فوسكلا ءدب نامز يف امأ .ءالجنالا ”ماقوأ فوسكلا

 ضرع فالخ ىلا هبراغ تعم َدَح نهف ءالجنالا مات نامز يف اهءاو رمقلا ضرع ةهج فالخ ىلا قفألا

 فوسكلا ةمأظ فارحتا جرخت كإف ككملا ءدب نامزو ءالجتنالا ءدب نامز يف امو اًنضيا رمقلا

 اضيا جرخت كلذكو رمقلا ضرع ةهج ىلا هببف علاطلا لا تْيَس َدَح نم ءالجتالا ءدب نامز يف
 كب ىهتنأ تف سمقلا ضرع ةسمج ىلا هيف براغلا ءزجلا تعم ّدح نم ثكلا ءدب نامز فارختا م ]ل 575 71 5 3 9 5 0 5 . .6 ٠

 نوكبسي قفالا ةرئاد_ نم زل, كلذ تمس ىلإف قفألا :ةرئاد نم تامزالا نمادعاو لكيت دلل

 طظو يف ةللقلا :نارمتا نازي هلك زيقلا بيدك مل نو ءرمقلا ةرئاذ نم ءالجنالاو ةمأظلا فارحنا
 هاتوا 7 9 2 97 .٠

 ىبطف لع روج ىلا سوملا 0 فرع كللذف جوربلا كلف ىلع هع عاق ةيواز ىلع ادبا مّ م :فوسكلا

 3 8 ا 0
 نامزل ةمولعملا لوطلا ةيواز ذْحأت ْنأب كلذ ةفرئمو .قفآلا ةرئادو رمقلا عضوم ىلعو 0 كلف

 12 600. اهنب ز هلم. ةاهاتسم ةصقتق. - 2) 000. وديو ل 3) 000. نامزب
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 ا

 نيرطقلا عاصا نم هنقناف غلب اذ اهثيض أذ ةموقل فوسكلا عاصا وهف جرخ اف بي ىلع همسقاف غاب

 ” رتل مانا نع هولا فوت عباصا صُقنا مث نيركرلا نيب ام فعْض وهف ين : 6 1021

 | 11 ركل نب ا تسنب ىلع عتاع حير افي مولا فوسكلا عباصا يف هبرضاف يتب

 و نم هصقتاف رمقلا ةرئاد مهسومف يتب اف ةموقملا فوسكلا عباصا نم هصقناف لظلا نم ةرئادلا

 35 .هلقحاف كرما ولا فصن وهف هرذج ذخت غب اف رمقل ةرتاذ مس ايفر هيزطاف ىّتب اه رمقلا رطق

 م طا /ايظلانار راق لسن عياصا نم لقا تناك نإف ةموقملا فوسُكلا عباصا ذخ

 001 ناسكنلا نم 6 هقلا زغرتا تا عامل اهي لمفنا يمك تاكو رتقا

 "ا م *لظلا مْهَس نيبو نيب ام لْضق ذخت ةدابزلا نم لّصح امو' .لظلا مهم ىلا

 ظ دم رطل خافت ةثلثم ريسكت وهف م اهف كرتشملا رتّولا فصن يف هب رضاف نيتها

 0 ركل كك ره عاق دزسلاوا نس يق هسا اف * لظلا مهَس اهنم صقناف لظلا

 هبرضاف لب اف رمقلا رطق فصن عباصا ىلع هجشاف لب اف ةّنسب يف كرتشملا رتولا فصن برضا مث هظّمحاذ

 لصح اف ةفصنملا راتوألا لود نم هسوّمف غاب اف رطقلا فصن نم هتصح ىلع ريصتل ءازجا ةرشع يف

 نيمست ىلع هسسقأف سوقلا ةّصح وهف خب اف رمقلا نم ةرئادلا طبح*عبر مباصا يف هبرضاف سْوقلا نم

 .هفرعاف ٍرمقلا سوق ريسكت وهف ماب اف رمقلا رطق فصن مباصا يف هبرضاف رمقلا سوق وهف لصح ا
 /5 رطق فصن عباصا يه يتلا ءزإلا ساخنا ةثثثو اءزج هب يف هبرضاف ضيا كرتشملا رولا فصن ذل مث

 ةققد نيسمخو ءازجا ةثث يف هبرضاف.لّصح اف لظلا رطق فصن عباصا ىلع هجشاف غلب اف لقالا لظلا

 لوادج يف سوف غلب اف رطقلا فصن نم هتّصح ىلع ريصيل ةقيقدلا رش ” سجخنو ةقيقد عبرو فصنو
 لصح ايف نيمست ىلع هسسنقاو لظلا ةرئاد طبح عبر يف هبرضاف سوقلا نم لصح ايف ةفّصنملا داتزالا

 ريسكت ىلل هْفْضْأَف لظلا سوق ريسكك وهف غلب اف لظلا رطق فصن عباصا .يف هبرضاف لظلا سوق وهف < 2

 80 ةمطْلا ريسكت وهف يتب اف اًميج لظلا ةثّلثم ريسكت عم رمقلا ةئأثم ريسكك هنم صقتاف غلب اف رمقلا سوق
 لصح اف ادب تظفح يتلا رمقلا ةرئاد ريسكت ىلع هجقاو بي يف هبرضاف رمقلا ةرئاد نم ةّمسكتلا

 ناو # . بي اهريسكت عسيمج نوكي يذلا رادقلاب رمقلا ةرئاد نم يك ام رادقم وهف عباصألا نم

 1) 000. 664 21360 رمقلا ةرياد 2 2) 00هد"هرن متم رمقلا ةرياد - 83) 00ه ان 811018. 4 40-

 0101. ط1ة6006 000م. - 5) 8> ؟0016ءأادتت# "681 ان1 76طانتت 0 ةممودتمز 21350 هتطنل قطع. -



35 
 ىلع ضيا اهتذزو لابقتسالا نقول ضرعلا ةكرح نك اهساس الطول عم رمقلا قبس ىلع اهلنا
 كلت ىلع رمقلا ضرع اهب ملعت ”مث نيئتقولل ضرعلا ةكرح فرعت ىتح لابقتيمالا تقول ضرعلا ةكرح
 رمقلا رطق ىلع هتدابز تذخا يقب امف نّيرطقلا فصن نم هصقتتف نيئامزلا نم دحاو لك يف ةهجلا

 دحاو لكن م كل يتب اف اثم يف ةبورضملا ثكلا قئاقد ةلجب نم هتصقن عمتجا ا اهلم يف هب رضف ظ
 تذخاو !نامزلا كلذ يف هضرعو فوسكلا طسول رمقلا ضرع نيب ام هيلع تدز مث .هّظفح امهنم 5
  دها.»: لايقتسالا تاعاس نم هتصقن هادتنالا نامزل لّصح ايف رمقلا قبس ىلع هنمَسقو كلذ نم عمتجي ام دج
 ءلاب تاعانس وهف انهنم ذخاو لك عب اف لايقتسالا تاعاس ىلع هئدز ةالجنالا نامزل لصح امو
 ناسملاب فوسشلا مباصا دمت نأ ٌتْذراو 4 هلك رمقلا فيكتي مل نإف. ف ..الجنالا ءدبو ككل
 زج ب رمقلا ةراد ريسكت نوكي هب يذلا رادقللب رمقلا ةرئاد نم لظلا ةرئاد يف مب ام ريسكت ملعتف
 دب ألا هرطق فصن يه يتلا ن دي" هنم قنا لّدعملا رمقلا طق فصن دف عباصألاب ىتست يتلا يهو
 نم ءزجوا مّبصِإ نم لصح اذ روكذملا دمبالا رمقلا رطق فصن ىلع هنسقاف نس يف هبرضاف يقبب اه
 فصن مباصا وهف مباصالا نم لّصح !ي دمبالا رمقلا رطق فصن يبه ينلا عباصا تسلا ىلع هدزف عبصا

 ءارحا ةثلث يف اهب رضاف هلك رمقلا رطق عباصا وهف ملي اف كلذ فيضأ مث اهظّمحاف ”ةلدعملا رمقلا رطق 7 *< سو
 رمقلا زطق فصن عباصا يف هبارضاو هفصن دف رمقلا نم ةرئادلا رْدَق ىه ىتلا فصنو قئاقد يناثو

 ناك (ف 3ل 2+ ىلع لّدعملا َلظلا رطق فصن ةدايز ذخ مث هظّمحاذ رمقلا ةرئاد ريسكت وهف لصح اف 5
 لّصح ايف هلك دب ألا َلقلا رطق يه يتلا نيمبسو ةعبس: لع همسقاو بي يف هبرضاف غلب |ف هفعضاف
 ايف رمقلا دنيا دعبا يف لظلا رطق لقا يه يتلا عبصإ سو اًمبِإ نيثلثو ىدحإ ىلع اهدزف عباصأف
 لظلا ةرئاد طبحم وسهف غلب اذ فصنو قئاقد ىناثو ءازجا ةثلث يف اهبٍرضاف لظلا رطق عباصا وهف غلب
 لظلا رطق مباصا ْممجا مث لظلا ةرئاد ريسكتومف ْمَلب اف لظلا رطق فصن عباصا يف هيرضاف هفصن ْذحف
 رمقلا رطق عباصا يف فوسكلا عباصا برضا مث هاذ نيرطقلا عباصا وهف غلب اف رمقلا رطق عباصاو

 هلثم ف ًايورضم نامزلا - 2) 6 كان لدعملا دس 3) ل "حلبي : كلذ يف هيئزعو قالا طلسوا رمقلا ضرع نيب .امهسسيلغ, تدز م .هتظفح اههلم دعتاف نم كل يتب اهف اهلثم يف ةبورضملا 102000 681161162018 : كك ككلا قئاقد د يذلا ضيا هسفن يف بورضملا نيرطقلا فصن نم هسفن يف ايورضم هصقنتف 1) طزوؤم هدصصتضم اخ 00065 عم0 10615 2086 8 نيناهزلا ن« مرعمعات1 لاتط10 655 هما1انمأان5 66 206



 تاءاسومف ىقب اف فوسكلا طسو تاعاس ىه ىتلا لابقتسالا تاعاس نم اهْصْقناَف قب ام بّسَح

 .ةلدّتملا ءالجنألا ماك تاعاس يهفْتَمَلب اذ فينك دلي تاغانس لع ضيا اهذزو فوسكلا ءدب

 ثْكَملا رادقم قئاقد وهف ين اف نيرطقلا بفصن نم لّدعملا رمقلا رطق صققناف ثْككَم رمقال ناك نإف
 اف هرْذح ذْف يب اف هلثم يف ايورضم رمقلا ضرع اهنم صُقناف ْتَمَب اف اهثثم يف اهب'رضاف هلك
 5 وهف ىقب اف فوسكلا طسو نم اهْضقناذ ثّكملا تاعاس وهف جّرخ ايف رمقلا قبس ىلع هم-ةاف لّصح

 ' للا ءذي تاما وهف دب اف فوسكلا طسو تاءاس لع انيا اه دو ككَلا ءْديب تاعاس
 كم هل نكي د هلك فسكلآ نإ كلذكو نامزأ ةثلث فوسكلا يف هل ناك هلك رمقلا فسكت ملاذإف

 ىللغ تّسدلو قآطملا لولا يه ةروكذملا نامزالا هذهو نامزا ةسمخ هل تناك ثئكم هل ناك اذا امأو

 هطسو نمو ةطسو ىلا نورا لو نيب ايف ريغتي رقلا ضرع نأ كلذو باسل يف ةققطلأ ( قعإ

 !0 طسو امأو 01 رف نك فيسكلا طا ينج نع يتلا ةئمزألا رادقأ ريف ءالهنالا رخآ ىلا

 زل باملا ف لآ هلق نم ' يال قع كلذ مكخت نأ تدرا اذإف .ريغتب ال هنأ ”نّيَبف فوسكلا

 ' 1١ 002 لع اهنيقت نأ كن رعأ قبلا يهو قفا امه أ طوقسلا قئاقد وا ثكملاو طوقسلا قئاقد

 | 1 لانا تقول ةدوزلا طولا ةكض رس نم هز ب ا اهيدبم فصن هيلع د

 ضرعلا ةكرح ىلع اًضبا اهسدس فصن عم قئاقدلا كلت دز مع اهلّمحاذ نطل فرشلا + هذبل ضرعلا

 5 يف رمقلا ضرع فرعاف ىآطملا ءالجمالا مال ضرعلا ةكرح يهف تنلب اف لابقتسالا تقول ةموفملا < نا

 هصقتاو هسفن يف فوسكلا ءدَبل رمتلا ضرع برضا مث هيف ول ةكرب ني امّزلا- نم ٍدجاو لك

 نيبو فوسُكلا ءدبل رمقلا ضرع نيب ام لْصَف هيلع دِزف يتب اه هلثم يف ابورضم نيرطقلا فصن نم

 لوا نم طوقسلا قئاقد وهف لّصح اي ممتجا ام رّذِح ذو هسفن يف اًبورضم فوسكلا طسول هضرع
 ايف لابقتسالا تاعاس نم هصقناف تاعاسلا نم جرخ ف رمقلا قْبَس ىلع اهمسقاف هطسو ىلا نرسكلا

 20. نم هصقناو هلثم يف ءالجنالا ماتل رمقلا ضرع برضا مث مكَحلا تيكا ني فاناس وف يقب

 نيبو فوسكلا طسول رمقلا ضرع نيب ام لْصَف هيلع ذِزف ىقب اف هسفن يف ابورضم نيرطقلا فصن

 اهمسقاذ ثكلاو 'طوقسلا قئاقد وهف لصح اف هرذج ذخث يتب ايف هلثم يف انورضم ءالجنألا 3 هضرع

 .مكحلا ءالوشالا مات تاعاس يههف تنل امف لابقتسالا تاعاس ىلع هدزف لصح امف رمقلا قبس ىلع

 كَ رما يتلا كثكلا قئاقد َتْصَمن ءالهنالا ءدب نامزو ثكلا ءدب نامز مي نأ تدرا اذا كلذكو



 لم

 نيتس نم ثلاثلا لدا قئاقد رق ذحأت ابغا كلذكو لسا لدمملا رمقلا رظق وهف ْمَلب اه هدب

 نيثلثو ,نام ىلع هدرف لصح ايف لظلا رطق .فصن:لضافتي اجب يتلا تضنو قئاقدلا عبسلا نم

 ا .لّدعملا لظلا رطق وهف لب اف رمقلا دب دما يف لظلا رطقا[كيم اا يايا

 يع ةشس يف اهبرشاف ةعاسلا يف ةفخلا هتكرح ذفف ىرأ مب © باس كلذ ملت نأ تش

 فرمت نأ تدرا اذإف .لّدعملا رمقلا رطق رادُمم وهف لّصحاف اهسْدَس دف قئاقدلا نم لب اه 3 1

 ادم وهف مَ اف سانأ ةثلثو ٍنيّمئا يف [لّدعملا] رمقلا رطق فصن برضا لّدعلا لظلا رطق فصن

 5 1001 نصن دف تش نيتها يأ للظلا رطق فْضنو رمقلا رطق تفرع اذإف دلل لظلا رطق فصن

 نإ رنا م م هظقحاف نيرطتلا فصن وهف ل اذ لّدملا لظلا رطق فصن ىلع هدزف لّدعملا رمقلا رطق

 ناو ءئش. هنم فسكت الو ىصقألا لظلا طخ سام هنإَف نيرطقلا فصن لثم يتلا رمقلا ضرع ناك

 نإ قل رطق لثم ناكنإ هني اف نيرطتلا فصن نم هضأاف نرطقلا فصن نم لقا ناك
 هل نوكيو هلك كم هنإف نيت لعق نيمو أ ناك نإ و. ْخَم هل نوكيالو هلك, نيكي رنا

 َتْضَقن نيح كل ْتلْضْف يتلا قئاقدلا كلت برضا هلك فسكنب ال هّنإَ لقا ناك ناو .ثكحم

 رادتم وهف جرخ اف لّدعملا رمقلا رطق ىلع هتسقاف مل اف رشع ثا يف نيرطقلا فصن نم رمقلا ضْرَع
 اهظّمحاف فوسُكلا عباصا كلذ ىمَسِيو !ءزج بي هرطق نوكي يذلا رادقملاب رمقلا رطق نم فسكتي ام

 ثكملا قئاقد وهف يب اف ةيقالا قئاقدلا كلت نم لدعملا رمقلا رطق نمل ثْحَم رمقلل ناك ناو 5

 ًاعبصا :ةرشع 'يتنثا ىلع هذِزف مياصالا نم جرخ اف رمقلا رطق ىلع همسقاف لب اف ب يف ضيا اهب رضاف

 ناو .اهظّمحاف هطَسَو ىلا فوسكلا “د - نم فوسكلا جاب وه عيب فداك ل 1

 هلع... زرقا ناخ وم ىناب ةنقأ عاقل ا ةدصن نم ةيقابلا:قئاقدلا كلت برضت نأ كل
 فصن برضا مث .نفوسكلا عيباصا وهف لص ايف يقل اق ىلع كلذ. نم متصل مسا 0 تق

 و سل كب ا يملا

 يأف .طوقسلا قئاقد يهف ثكم هل نكي مل نإو كمر قلل: ناك نإ امج تحلو ظوقسلا قئاق

 6 1007: -نلع ثحملاو ظوقسلا تاعاس وا :طوقسلا تناعاس وهف نمسح اف رتقلا قيس لع دمت قنا نيذه

 1) 000. ةمصزت## ودب ةءصلطأاب انأ وزج مانو ءزح - 2) 000. ىف
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 0 57 ظ . ٠ 7 مهي 2و 5 ب :

 ءاليغالاو ةمأظلا ةهجو هتاقؤاو فوسكلا رادقأ ةفرعمو لودجلاو باساب رمقلا فوسُك ةفرعم يف

 5 .نادلبلل ةفلتخلا قافآلا رياوَد نم

 نإف تالائتشالا يف: ّطسولا ضرعلا ةكصرح دّمفف رمقلا فوك فرعت نأ تدرا اذا لاق

 نأ نكمي دق هنإف تالباملاو تاءامتجالا 07 حفص يف ةموسرملا ةفوسكلا هيف نيب اهف تناك

 ندسسللا يف ناك نإف تدكك نأ نكي مل اهنم.صّقن وا.رادقالا كلت لعاذاز نإو رمقلا فسكت

 10 يف اعف «اونت و ىش تناك نإف لابقتسالا تقول ةلدمملا ضرعلا ةكحرح ىلا ْرظناف فسكتي نا

 دحلا لع دا ا” لا الا هد شل دك يف رفلاو هاوس نرد ف تناك نإو "سأل ةدُشع نه

 آذآ )ا سقتلا ردي دقنلا .نوذ وهف“ لقا "ناك نإإو .ةدانزلا دقي ةدُملا زواج دف قددملا يده < هه

 نيتدعملا نم اكن نع هدعب ناك ناو :نوك' ام متا ف فزشكلا ناك دعنا نم يف رمقلا ناك

 كلذ نم لقا ناك ناو فيكت + نأ نكمي ال هنإف اهنا ن ده ول ايها نم ةحرد بي نم رثكا

 15 عولط برق وا الث كاقتسالا تقو ناك نإ لا ن نيلي يمدد دق * ىلع هفوسك ناكو فكل

 نا ماك هكا تملع اذإف تقولا بسحب ةطعنا وا هلك ىرب كفيلا نإف اهتورغ وا نم ا

 ضرع و لئدعتلا لوادج ىلا لاققتمالا تقول ةموذلا ضرغلا ةكرح لخذأف هبظيعم وا فويل

 لمح اف ان ئرألا ىف دحاو ىنحلاو ةدّقعلا نع رَمملا دعب هفرعاف تش ث نإو هتهج فرعاو رمقلا

 لايقتسالا تقول ةييفاب رمقلا 2 ا لخذأ "م ةلفحاف 1| طسسول اق تقلا ] رمقلا. .ضرع

 20 قئاقدلا ع 98 ْمَلب امه دْمبلا صّصح هيف يذلا ثلاثلا ل وْدْللا يف اهتحت ام ذو 75 ف لوادجح ىلا

 رقاط فادي اهب ينلا علا فصنلاو قئاق ةدلا 1 نم قينف ناك ايف 7-0 نم هرادعم فرعاف

 مفزأ قزق يه ينلا ةيناث نيئلثو ةققد نيرشعو سن ىلع اًدبا هذِف لّصح اف كلذ لغم

 1) 000: دحإ - 2) ة5نمماوماأ ااتعأم 21210515 576181052610. - 3) 4 نيعبراو



 لك

 كلذ نإ يٌملاو طسوالا عامتجالا نيب ايف نوكت يتلا ةصاخلاب ذوخألا رمقلا قس ىلع رمقلا» سمشلا

 فن هيلع ديزتف رمقلاو سعثلا نيب يذلا لبفلا فصن اخت نأ كلذ ةقرتنو .مكشأو سوه

 حصتق سمشال لضفلا ناك اذا اهيلع هديزتو رمقل لْصَملا ناك اذا ةلدعملا ةصاخلا نم هصّقنت مث هسدس ئ

 هنم صُقنتو ةعاسلا يف رمقلا ريبسم اب ذخأتف طسوالاو َيقيفملا عاتجالا نيب ام طسول رمقلا ةصاح انل

 © تاقوالا د تست نإ تك نإو .طمف ٌلضفل ةمسق 3 يف قابلا رمقلا قسم ىلع لّمعتو سميشلا ريسم 5

 ىلا ْرظناف ةققد نيس ةليللاو موبلا هب نوكب يذلا ملل وهو قئاقدلا بهذم لع ىَرْشأ ةجب
 فصنو نّتققد يف اهب رضاف ةنيدملا يف راهنلا فاصتنا دْمب نم يتلا ةّيقيقملا ةلدتمملا عاتجالا تاعاس

 فصن لبق وهف كلذ نم لقا ناك ناو ليلا فصن مالا ةققد نيثلث هنم عمتجا ام ناكن إف

 ؛ 00: نوكحتل ؛جردلا ةلْنَمِب كل لّصحت يتلا قئاقدلا هذه لَ ليلا فصن دف رثكا ناك ناو ليللا
 تناك نإو ىلالاو راهنلا تاعاس نامزأ فرعا مم ”ةققد ةنأث لك ناكمو 5 ةحر د يي“ ةققد لك ناكم 0

 راهنلا تاعاس نامزا سدس ىلع اهمسقاف اراه عامتجالاف راهتلا تاعاس نامزا ن م 'جردلا كلت

 تاعاس نامزا نم رثكا ”جردلا كلت ناك نإو راهنلا فاصتت أ دعب نم ةنامز تاغاس وهف مب اف ظ

 تاعاس نامزا سْدس ىلع هّمسْفاف ىّتب امو راهنلا تاعاس نامزا اهنم ُْصْقئاف نيثلث مات ىلا راهتلا

 رثكا تناك نإو لبا فضن ىلا ةّدامزلا تاعاسلا نم لئلا لوا نم يل ام وهف جرخ اف لثللا

 نامزا سدس لع همسقاف للا تاعاس ,نآمزا, نم لقا ناك نإ مب امو نينلث اهنم قل ناكل ١١ ٠

 ازا نم رثكا ”جردلا تناك نإو ليلا فاصتننا دعب 3 تاعاسف جرخ اف ليللا تاعاس

 مف راهنلا تاعاس نامزا سدس ىلع هتسقاف يتب اف ليللا.تاعاس نامزا اهنم-. صاف للا تان

 .دفا:ءاش نإ قع نم ىسدعلا عولط نم ةيضام ةّيئامز تاعاسف جرخ

 1) 000. جودإلا
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 فاصنتا َتَفَو عامتجالا مدقتي ام رادتم وه 7 يذلا ناكر شع يئثا نم لقا تناك نإ ةعاس ةرشع

 ةلثلا كلت تاعاس فصن مامت ىلا ب نم ٌرثكا تاعءاسلا تناك نإو ةلدتملا تاعاسلا نم للا

 فاصتنا .تقو دعب عامتجالا رختأتي ام رادُمم وه يقابلا ناك ةعاس ةرشع يتنثا اهنم َتْيَملأو ةلدتملا
 تاعاس فصن نم اهلا فاضي ام عم. رشع ينئا نم رثكأ تناك ناو .لادتعالا تاعاس نم لذللا

 5 نم د دغلا نم راهنلا فاصتتا نرقو عامتجالا مدقت ام رادقم وهف يتب , اف 2غ[ فس نم اضعاف لبللا

 رثلا ةماعو رعقلاو سمشلا عضاومو لابقتسالا وا عاتتجالا تقو 1 امصَو دق اًميف لادتعالا تاءاس

 00 ايلا نكو سدس ريقلا ةيعاج لئات ىلا طمس يذلاو :تاقوالا- كلت: يف -ضْرَملا ة ير

 يقتيتملا عامتجالا تقو وه اينسزالا عامتجالا تقو نوكي نأ نينح لك يف بجاولاب سلو أيهتال هنأ

 يف مني نأ نكمأ رمقلو سمشلا نيب يذلا فضلا دّمبلا لبق نم ةصاحلا يف مّ ام انا اذإف

 !0 كلذو بيرقتلاب ةعاس عد ررادُملا ف 5 ام رثكأ أ أّمهت فالتخا لابقتسالا تقو يف وا عاتجنالا تقو

 ناك اذا كلذ نم عمتجا ءازجا ةثلث رمقلا ليدمت رادقمو نيءزجرادقم سمتلا ليدعت ناكاذا هنأ

 ءازجا ةرشع اهفعْضَو ءازجا ةسمخ راَدٌقم هنم اًصقان رخآلاو طسوالا ريسملا ىلع اًدئاز نيليدعثلا دحا

 نم بيرق ناصقتلاب امإو ةدايزلابامِإ دعبلا اذه لثم دنع ةصاخلا ليدعت دجتو فعضملا دْمبلا وهو
 ثيح ريودتل كلف نم رمقلا ناك اذاو برقتلا لْضملا ن و ل راباعوم ادم كانو ةحرد

 15 ءذ 0 نم 0/1 كال رم تقاطنلاو ةبرعلا تاجا هربا ةثلث موقملا ٠ هلفافت نوكم نأ بحد

 رثكأ ىلع كلذ يف سايثلا لم هنإف < سولطب اأو » .ةعاس عبد نم بيرق رمقلا قْبَسب كلذ مّ
 . ليغ يذلا هباسلل ةققد نيرشعو ادلثو نيءْرْج سمشلاو ءازجا ةسمخ رمقلا ليدعت نوكي ثْيح نيليدعتلا
 وم 1 115 رع كلل نقتضو عقد .عاو:ءازجلا ةنبس رمقلاو نسبشلا نإ ام لْضَف نم مهتجيف هيلع

 اذا هّنكلو رحذ يك ةعاس نع نم رثكا كلذ ٠ نم مشب نأ تحوي ' ال سآنقلا اذه ىلعو برقتلاب ةقق ةَمَقَد

 للا رشا ةماح لع دازت يتلا نزلو دحاولا ءزلا ةصخ نكت مل ءازجا ةنمخ رمقلا نيون ناك

 ءازحا ةسمكلا دنع.هنم افالتخا رثكا ءازجا ةثلثلا دنع وهو هل رادمم ال اريسي نيشالإ اهنم و وا

 نيب يذلا لضنلا انيق اذا هنأ اتضا نبلا نمو ءانزكد اك ةدف رثألا نوكتي نأ هت ام كلذاو
 1) 31هاند# 10206 انركذ ز 51260: « ع >. - 2) تك“ ام ةصاممولمدق < 11 سمه » ةنيدتقعمك, هك الإ

 .2006مقتسست 6565 21360 : < 003 76 158 568 86 طقطأ انأ 000000 3 رن, 2, انط1 21360: < 0113126 016[2-

 طتقماتق ذك اتا ةلل 0562923056 60260688 >.
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 عضوم نركش# ةحرد نيناثو ةئام را ظَسو لثيب ذر تم يل قا عضوُم ىللع كلذ دنع

 ةقلطملا ةلدّتملا عاتجالا تاعاس تفر ص اذإف .هيف ىري يذلا ُّهْللا سمشلا عضوم لب اقم ّىمْللا رقلا

 كلفلا لوادج ىلا ندعلا ءوخ لخسدت  نأب .كلذو ةفاّتخلا مانألا تاعاس ىلا املَوَحَف كسول يه يتلا,

 71١ ناك ايف“ نقلا 3 ف موسرا مايألا ليدعت لودَج يف هتاذإب يتلا قئاقدلاو "والاد نأ مقتلا

 يقيقللا عاتجالا تاعاس ىلع دبا هدزف ةعاس نم ءزن يف امو تاعاسف لصح اف + لعكس 5

 ةدوميلا ةفاتخلا ا ىلا رحل ةلدتعملا ئقيقلا عامجالا تاعاس يهف كلذ دعب تغلب اف * ىطس .ولا

 ذأ نأ كلذ ة ةفر رعقو هدير : يذلا دا لا تاعاس ىلا اهو حف ةقا 5 ةئدع راهنلا فاصتتا 7 نم ساسشلا

 لّصح اف + ىلع همسْمقف + جوه يذلا ةَقّرلا ةنيدم لوط نيرو ديرت يتلا ةندملا لوط نيب ام لْطق
 منه رثكأا ةنمدملا لوط تاكدنإ ةلصحلا ةيقيقملا عاتجالا تاعاس ىلع وف ةعاس نم ءزج وا ةعاس نم

 ةدايزلا دب تاعاسلا ِتَمَلب اف ةقّرلا لوط نم لقا ةنيدملا لوط ناك نإ اهنم هّصّقناو ةَقّرلا لوط 0

 نإؤ » .ةئيذملا كلت يف راهنلا فاصتنا دْنب نم نوكت ىتلا ةيقرقملا ةلدتمملا تاءاسلا:ئهف ناصُقتلا وا

 يح علاطم لع 0 هي يف تاعاسلا هذه 8 برا  عامتجالا ملا يضر نأ تدرا

 هذه لع ا ث نإو ..ةداعلاك ءامسلا ليدتوو 0 هب تفرع مل اف ميقتسملا كلقلا يف :نسلشلا

 هظّمحاف جرخ امف.ةجرد ةرشع سخن يف اهب رضاف ةّيئامّزلا تاعاسلا ىلا ةروكذملا ةلدتعملا تاعاسلا

 ٍبرَّضلا نم تظفح ام جرخلأ مث ميلقإلا كلذ يف سمشلا ءْجب راهنلاو ليلا تاعاس فرعا مث 5
 تس اهنم كل لصحي ام ىلع دزف ةّنس نم لقا ناك نإف تاعاس ْتسم مات ىلا راهنلا تاعاس نامُزَأ
 نم راهنلا نم ىّضَم ام وهف غلب اه راهنلا فضن ىلا سمشلا عولط نم نوكت يتلا يهو ةيئامز تاعاس

 ةلماك تاعاس تس تير ام ناك نإ و .ةيئامزلا تاعاسلا نم عامتجالا تقو لا انا ٍعيلط
 م اني تقي نإف ةعاس ةَرْشع يتنثا مات ىلا لإللا تاعاس نامزأب اهجرخأف ةّيقِب كعم قبو

 0 ل رات يد ىئطم ان 08 لصحي ام نوكف 7 زاهنلا تاعاس نابل 5 ىرخأ 20

 مولعمو ةداعلاك هقرع تاعاسلا هذه لبق نم علاطلا فرعت هدأ م نإو هلع نم سوشلا عياط

 يتنثا نم اهتْضَمَت مث ةلدّتمملا مويلا كلذ راهن تاعاس فصن نم رثكأ عاتجالا تاعاس تناك اذا هلأ

 1) 000. طسوالا
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 امف اسهنم اهصْقتاف رمقل لضفلا ناك نإو لوادجلا نسم تلّصح يتلا طسوالا عامتجالا تاعاس ىلع

 نإ#ف ةقلطملا يتلا عاتجالا تاعاس يهف نا.ءقتلا وا ةدايزلا َدْمَب طسوالا عامتجالا تاعاس تصح
 موي رهشلا نم ةيضاملا مانألا ىلع ذزو ةعاس نيرشعو اًمبرا اهنم صا ةعاس دج نم رثكا تناك

 تاعاس تناكحف طسوالا عاتجالا تاعاس نم لّْضَملا تاعاس 201 نإف ادحاو

 5 ْبِيتحاو اًدحاو موي رهشلا نم ةيضاملا مانألا نم ُصْقتاف طسوالا عامتجالا تاعاس نم.رثكا لْضَملا
 تاعءاس نم كلذ نم كل مهتجي ام صُقنا مث طسوالا عاتجالا تاعاس ىلع اهدزو ةعابس دكح هب.

 ةلدتعملا ةيضاما تاعاسلا يهف ناصقتلا وا ةدايزلا دعب طسوالا عايتجالا تاعاس نم لصح اف لضفلا

 رهشلا نم ةيضاملا مانألا نم كل لّصح يذلا مْويلا نم ةقّرلا ةنيدمب راهنلا فاصتنا دعب نوكت فلا
 |0000 طنلا ناك نإف هظتسإو ةعابلا يف رمقلا ريبسو ششمشلا ريس يف لضفلا .تاعاس برصاف

 0 دزو ضرعلا ةكرح ىلعو رمقلا عضوم ىلع رمقلل لّصح امو سمشلا عْضوَم ىلع سمشلل لّصح ام ْذِزف
 لمغتساف رمق لضفلا ناك نإو تاعاسلا كلت رادُمم يف لايعلا نبشلا ةكرس كلذ مم (ًصبا اهللع

 لمعت نأ اح اش نإو .نمح رمقلاو سمشلا تا / ىَتح ةدايزل دا كلذ عبج يف ناصنلا

 لضفلا ناك نإف رمقلاو سمشلا نيب يذلا لضفلا سدس 8-5 فرعاف برقتلاب ةهجلا هذه ريغ

 ةكرح ىلعو رمقلا ىلع هسدس فصن عم هلك لضفلاو سمشلا ىلع لضفلا سدس فْصن_ ذِزف سمثنا

 !5 هسدس فصن مم هلكل ضفلاو سمشلا نم لضفلا سدس فصن صّقناف رمقلل لضفلا ناك نإو ضرعلا

 هسدس فصنو [هّلك لضفلا] ميقا مث ةدحاو ةققد يف ِناَوَتْسَي |مهإف [ضرعلا ةكرح نمو].رمقلا نم

 طسوالا عامتجالا تاعاس نم اهْضُقاف لضفلا تاعاس وهف لصح ايف ةعاسلا يف ةفاّتخْلا رمقلا ةكرح ىلع

 وه لالا دل نأ ريغ : منزلا كلذ ىلع سمشلا لضفلا ناك اذا اهياع اهدزو رمقلل لضفلا ناك اذا

 تاعاس لخذت نأ كلذو [لابقتسالاو عامتجالا] تقول رمقلا اع فرت نأ اًضيأ يبنيو .حصأ

 20 لضفلا ناكاذا ةلدعملا رمقلا ا ىلع هديزتف اهيف رمقلا ةص ةساع.ربتن قا و تناعالا لود ىلا لْضملا

 عامتجللا تقول ةلدعملا رمقلا ةصاح يمهف كلذ دسب د غد _اضنلا ناكلذا اهم .ةسلتو نسشلا

 ذرف لاتصال تقول ”ةلّدمملا ربقلا ةصاح يف لابتنالل كباسحب ناك نإف عامتجالل كاسح ناك نإ

 1) 5تمصام11 طتع هأ 13158, 518108612 80011628. - 2) 000. © 21860 200125 ضرعلا هككرحو
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 قط اه ةعاس نم ءاَجأف اكعنو نيتعَقد ب / امو ةلدّتعم 4 اهنم ممتجت فصضنو نيئقِقد لك

 راهنلا فاصتثا دعب نم يتلا هتاعاسو طسوالا لابقتسالا وا عاتجالا مانا يهف تاعاسلاو مانالا نم

 سمشلا نين اكسلا دتنخأ قلفجلاو رضا ناكم يف ؛رئقلاو نطفلا يقفل 6 اهظغّمحاف ةَقَرلا 'ةند

 ليدعتلا ىلا الإ / را جاّتحَت ال كن أ ريغ ةداعلاكرمقلاو سمشلا موق م رمقلل رخآلاو

 ليدعتلا 000 اخت هل نم لذ 2 دعبلا نم رمقلاو سمشلا نيب مهب سيل هناف يق در

 ليتماف لابقتسالا وا يتيلا عامتجالا تقو كلذف ةدحاو ةققد يف رمقلاو سمشلا توَتْسا نإف يناثلا

 اذا: قطرملا ةكرعت نع, دّرتملا قليدعتلا نبزت نأ كلذو ريقلا ظ شو يف تكتم ام نطرتلا"ة

 رمقلاو سدشلا عضوم فلتخا نإف .رمقلا طَسو نم هّنصَمُت اذا اهنم هصقنتؤ رمقلا طسو ىلع هتذز

 كلذ ْدَرِف شلل لْصَقلا ناك إف هنو ةسْدَُس ْقنِعاف قئاقذلاو حّرّذلا نم اهتيب ان ليف له
 ةدايزلا دعب ةصاخلا ِتَمَلب اهف اهنم هصْقتاف رمقلل لْصَقلا ناك نإو رمقلا ةصاخ ىلع نمثلاو سذنلا

 ناناهإ امن دينو ةدتلا» يطل رتقلا لوس لولدي اي ايلطخأوب هلالنلا ةصاخلا يهف ناصنلا وا

 اذه ْصُقناف فق نم لقا ةصاخلا هذه تناك نإف اًضيا يناثلا لود يف مور درا ليدعتلا

 دزف فق نم رثكا ةصاخلا :ددع ناك ناو اهسفن نضرغلا:ةكرح نمو هنن رمقلا طسو نم ليدعتلا

 هن“ ناضنلا وا اهيطةدانؤلا تب نقلا ليوا لب اف ضرعلا ةكحرح ىلعو رمقلا طسسو ىلع ليدعتلا

 5250 ةكرح ذخ مث هقرعاف انا رمقلاو سمشلا نيب ام لطق ْذخ ذخم م يملا رمقلا مضوماوهف

 يتلا سمشلاا ةيماصوترمقلا ليدعت اهب تفرع ينللا ةلدعملا رمقلا هني لفات نأ كلذو ةعاسلا قا

 ةشسب' ةلضافتلا بديلا يرطس يف فلتخلا رمقلاو'شفشلا ريست .لوادعت قس مشلا ليدعت اهب تفر

 صقنتاو رمقلا ريسع لع ديزت نأ 5 ليدعتلاب امهنم دحاو لك ريسم لودج يف ينحت ام نحف ءازحا

 اهاتحَرش دق ىتلا ةّهللأ ىلع رمقلاو سمشلا نيب يذلا لضفلا تحت ةموسرملا ىناوثلا نم دجت ام هنم

 قس وهف 9 اف رمقلا ةكرحنم سمشلا ةّكحرحب صنت مث لوادلا كلت دنع بابا كلذ يف
 لص ايده رمقلا“ قتنعا ل ريفلاو نسا نوي ناقل 131 .ميقاف ةعاسلا يف سمشلل فلتخلا رمقلا

 لضفلا تاعاس دِزف سمشلل لضفلا ناك نإف اهاقّمحاف لضفلا تاعاس ينهف ةعاس نم ءزجو ةعاس نم

 2 4) 26ههوؤ5 ذض 600. - 2) 000. ليدمعتلا

 5 بنك



1. 5 

1. 1“ 

 ازال نكسب كاق رك اداب هب دنت الف رسك هيف مقو نإف عانزالا مايا وهف لّصح اف

 اذإف امو نيرشعو ةمسن 'جرخبو طابس يضقني نأ الإ اًدحاو موي عابرالا ماي 0 .قأأف ةسك ةئسلا

 ابا اهلع ف عاذألا مايا نم لملف مالا ىلا هتئصْمَن تنك يذلا مويلا كلذ دزف طايت-ىضقتا

 لولب أ لوا نم اهيلع دزف كلذ دب مانالا تمل ذي يف نييئانويلل طبقلا اهب مدقتَت قلا مايا ةثلثلا

 || هناك نإ هدو ست يذل مشل د دير يذلا رهشلا لْبَق يذلا :يورلا رمثلا خا: ىلا

 ةدس انيس اهنم صنت مل يتلا" نْيترملا يذ ينس ىلع ذزون هش هنم قلأف اموي هش نم رثكا ماأل
 '”03 ادب لمح اف انه رش ةنسلا تسرخأ ىتقا ادق طابس ناكو ةلنك_ةئيلا تناك نإو
 اهْتناف طقلا ماا ىمف ةنس نم لقا تناك اذا اهتيبب مانألا وا ةئس نم َرثكأ تناك اذا مانألا نم
 ْتَمَكَو نإ مانألا م يتلا ةئسلا ةدايز عم نيئرقلا يذ ينس نم كل لع ام لخدأ مث ةبحان

 لوادج يف يتلا ةعومجملا نينسلا رطَس يف نيرشعو سْمحِب ةلضافتملا ةيرضملا ةعومجلا نيتسلا لود ىلا
 لقاوه امم اهيلا برقا وه ام وا نينسلا كلت لثم َتْبَصَأ ام ثيحغ تدرا امهنبا لابقتسالا وا عامتجالا
 رطَس يف هّلثم لطاف نينسلا نم يتب امو ةهللا كلت ىلع ةمبزالا لوادجلا يف اهئاإب ام دف اهنم

 اهف نيثلث نم اهتلأ طبقا مايا ىلا قنا من ضيا ةعبرالا لوادإلا يف هئازإب ام ذو :ةطوسمملا نينسلا

 لودَح نم هئازإب ام ذخو ةّطنقلا روهشلا لوادج نم ددَملا رطَس ىلا هأذأت ةماتلا روهشلا نم لصح

 كلذ نم عبتجي ام ناك نإذ ةطوسبملاو ةعومجملا وج نم كل ْتلّصح يتلا مانالا عم هليجأف مالا
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  ةثلثلا لوادلا يف اهتحت امو مانألا كلت تن أف يِرَمَف رش نم لأب هنم رثكأ وأ طبقلا مانا ددع لثم

 ددع نم صُقاف يرق رهش نم رثكحأب طبتلا مايا نم رثكا مايألا نم عمتجت يذلا ناك نإو ةيقإا
 ةيطبقلا روهشلا ددع نم ىقب اف اًدحاو ارهش لوذجلا ىلا تأدأ تنك ىتلا ةماتلا ةيطبقلا روهشلا

 صققاف مانألا نم لصح اف - ىلع كلذ ٌلمجَأ مهني ةعبرالا لقيا ٠م هئازإب ام ذخت ةماثلا

 رهشلا نم ةيضاملا هتاعاسو لابقتسلالا وا عامتجالا مانا يهف قئاقدلاو مانالا نم يتب اه طبقلا مايا هنم
 ىلا ةئانو ريقلاو نيمغلا ظسو زم ةقثلا لفادللا نب لصح امو هف بسحت نأ تدرا يذلا

 ايليل ماالا نم ممتجت يتلا قئاقدلا رظناف تش نيتيدأتلا يَأب كلذ تقَرع اذإف 1

 1١ 00. جرغو س- 2) 000. 30016 لك نم ىتلا هنسلا
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 ثحن تدرا اهنا لابقتسالا وا عامتجالا لوادج نم .ةعودجلا نينسلا رْطَس يف هلثم ْلطاف نينّسلا نم

 ةعبرالا نم هلاذإ وع هايتي ددعلا كلذ لثم ىنعا هلثم تْنصُأ ام

 خوه كاعم عن يا امانا مث ضرعلا ةكرحو رمقلا ةصاحو رمقلاو س هشلا طسوو مايألل يتلا لوادج

 كلت يف هئازإب ام دن ةطوسملا نينس هيلا رطتت ف هلخدأف لودملا يف تصا ينل لع ةلضافلا نينسلا

 0 مث هسْلِج تحت سنج لك ينءا هريظن عم اهئم دحاو لك يف دجت ام ْتثأف ةعبرالا لوادجلا
 5 نا 57 ِ 1 2-2 5 9

 .ةيردلا دريعلا ماا نماغو يت نأاعبإ يذلا رهشلا كلذ َلْبَق وه يذلا ماتلا رهشلا ءاذإب
 قم تآَضح ىلا مانالا“ قم كل تب ام ىلا ِهْفْضََف ةمبرالا لوادبلا نم لّوالا لودللا يف ةموسرملا
 روهشلا م 5 نم رثكا هلك كلذ نم ممتجي يذلا ناك نو َتَبنَأ يتلا ةطوسبملاو ةعومجلا نينسلا

 رهشلا وهو هف تنا يذلا رهشلا تحت يتلا مانالا نم لقاو ماتلا رهشلا كلذ تحت ةموسرملا ةيمورلا

 لوادجلا يف امتحت امو ّماتلا رهشلا ءازإب ٌتدجو يتلا مانألا كلت آف هيف بسحت نا ديرت يذلا
 5-5 يذلا رهشلا تحت ةموسرملا ةمورلا مانالا نم 5 مايألا نم ممتجي ام ناك ناو ةقابلا ةثلثلا

 ةفقابلا ةثلثلا لوادإللا يف اهتحت امو ماتلا قيقلا 1 يذلا رهشلا ءازإب يتلا مانالا ل ل هف انيندلا 9

 دعب ةعبرالا لوادللا نم دحاو لك مآب اف ةطوس ىلاو ةعومجلا نينسلا لوادج نم تبث أ يذلا عنا

 رهشلا لْيَق يذلا ماتلا رهشلا ءاذإب ؛ يتلا ةّسورلا ما صقتا مث مدقملا مسرلا ىلع هنا ليج نأ

 ةعومجملل يتلا ةشاثلا لوادجلا يف ام حم تاع يبا مايالا نم هف نست نا دز يذلا

 بسحت نا تدرا يذلا رهشلا نم ةّيضام مايا يهف قئاقدلاو مايالا نم يغب اف روهشلاو ةطوسملاو

 وا عامتجالا تفو ىلا: رهشلا كلذ نم ياما مويلا نم راهنلا كاّيصتنا دع قع ةلدتعم تاعاسو هف

 ةقابلا ةثلثلا لوادللا نمو] طسوالا امهريسمب تفولا كلذ يف رمقلاو سمشلا نوكي يذلا لابقت.لا

 ”ضرعلا ةكرحو رمقلا ةصاحو ؛ [طسوالا امهريسمب تقوا:كلذ يف رمقلاو سمشلا عضاوم تاصح

 نإو # .ِذيَّنَح سمشلا طسو لبراقم رمقلا اينو نوكي ةدو ضو ةلباقملا تقول سمشلا طسو وهو
 اهيف تنا ين ملا ةنسلا مم نر يذإ تس .: ذي طبقلا خيرت -# لائقتسالاو عامتجالا نيب لأ را

 35- 4-5 اه نيناثو ةعبسو نكن يقل نم حرطا مث دحاو موبالإ لولب نم لحد لدلو

 1) ةنمم]هو1, 212500613 86111118. ت 2) 01136 86([اتات106ا01 112 0011186203 ؟1060أان : طسو وه رمقلا طسوو

 جلا نوكي ةرورضف ةلباقملا تقول ماو عاتجالا تقول سمشلا.
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 د ةطقن كلذل ريصتف لّمْلا لوا جورلا كلف نم ب ةطقن لعجنو د١ عب دوه يذلا برغما ةيحان

 ب لد سوق ىبونجلا حوربلا كلذ" فصن ضرفنو جوربلا كلف نم براغلاو ملاطلا امهو نايملا لوا 5 41

 ءانسلا طسوتب يذلا ءْزِللا نكللو ءامسلا طسو طخ لع يذلا يذلا لّوا عتطوم ل طخ نأ ننبف

 يبونجلا هضرع يف رعقلا مضوم ىلع ضرفنو ٍبرثملا لا يهو جؤربلا كلف نم 5 ردا م

 5 ىلع زوجت يذلا بولا يعطوا ةرطشملا فرح عضوم حذل ٠ حفطم 2 لع لجو > ةفإلع

 نيبف قفالا ع نه حد سوق دجنو ةفعس ءأمبلا طسوتب يذلا( ءوِلخاَو رمقلا عضوم ىلعو ةرادلا وكن

 هنع رمقلا عافترا حذ سشوقو قفالا نع رمقلا عم ءامسلا طسوت يذلا ءزملا عافترا حط سوق نأ

 7 ةلطتي نم جورلا كلف نم ط د سوقو ءامسلا طلو يف ئذللا لوأ عاقترا للا نوفا كلاكو

 سب يه قفالا نم حد سونف رمقلا تمس ح ةطقنو سقلا مم ءامسلا طسوتي يذلا ءزإلا ىلا نازيمل

 10 ,عافترا ردم 8 0 ات ه ةطق نع : نع حد طخ مت دأ 1 لادتعالا برغم ةطقن نع رمقلا 0

 | ريعلا ذو ضرالا يلي ام ىلا هم 4 عضوم ضَمْغا ءاوهلا 15 ام ىلا حئافصلا باقي مسا رمقلا

 000 00 ءلجيرامن دلك زمخلا لمتاو 2 ا انطقت امه ِناَذلا ئافصلا تاذ ةداضح "يق نم نما

 تمس ىلع ةراشإإلا كلت عم لالملا أذ عضوم وا كا .عضوم نم م رظانلا رظن اذإف (ًقتسم 7

 يف هتيؤر نم متم اًردَك اريغتم ولا ناك نإف كلذ يف ٌكّشالف انتقر افاص ءاوهلا نك اذا حاد لمح

 5 ةدلبلا كلت دمب لثم راهلا لدعم نع اهدنب' نوكي يتلا نادْبلا نم اهريغ يف ىَري هّنإو ةدللا كلت

 ظ اا يمألا انضيا نكمي كلذلو دل لكل الماش وَلا ريغ نوكي نأ. بحاولاب سيل ناك ذا

 .نكاسللاو ىرلا نم اهنم

 نروعب مرالاو يناثلا :ببابلا 1 47

 ةفرعمو اطبقلا يرأتو مورا رأت رقلاو سمشلا نيب .تالباقملاو تاعاتجالا باسح ةفرح“ يف

 .دلب لك يف اهتاقوا

 1 ١ ٠ 0 ا
 ' مورلا ووسهشب نم.تسش رهش يا يف تالانقتسالا وا تاغامتجلالا باسح لمت نأ تدرا اذا لاق

 - 5 - - 5 3 ما 3 3 78 لك هو 4 3

 كل لصح هف طابس يضقنب ىتح ددملا يف اهيف تنا يتلا كتنس لخدت الو نيّرَملا يذ ينس ذخف



 قفالا يشكلم عضوم م ىلا دمع. م و يتلا تاهملا ىلع تقولا كلذ يف قفألا ةرئاد نم رمقلا ظ

 هنم رظانلا و يكل, ةماقلا رادقم ققالا نع هعافترا نوكي امم دومملا ُهْشُي ام وا اًدومت هف مَ

 ردأو اًركم هف ذغتاو قفالا حطَسل ازاوم ”لوقاّشلا 0 وتم هفطلا نكلو رثقلا ىلا

 ةروكحذملا ةهللا ىلع لاَمَّشلاو ٍبوُنَلاَو بزْنْلاَو قرْغملا تمس مسراو تنش رق يأ ةرئاد هللع

 ةرطس دعنا مث زج نيمستب لالحلا ةهج يف يتلا ةرئادلا عد مهتاو راقلأ تست اين 5

 رادقم ىلعو ةرئادلا زكر ص ليغ بوبن ألا ظأغ طسو وا ة ةرطسملا فرح مضو ًاقوجم [ونأ وا ا

 تمسلا اهيف يتلا ةهللا يف هتهج يف لالملا ناك امها برغملا وا .قرشملا ةطمت نع لالهملا تمس

 جرخ يذلا قمل رمقلا عافترا لثم ىلع ةداّضعلا فرط لمجت نأ دعب كدب حتافصلا تاق وع

 نأ ريمغ نم هدنْس ام ةرئادلا حطس نع لالحلا ىلي يذلا ترحل ةرطسملا فرط مفراو كل

 يذلا فرطلا ضفتخيو لالملا لي يذلا فّرَطلا مفتر يك لملم ضال تع“ نع لمي 0

 انعسا طخ نوكيف نوما طبسسو وا ةرطسملا فرح عم ةداضعلا يم ' ممرَصبا ذهنو رظَنلا ل

 « 937. لالملا ىَأَر ل تقو يف رظانلا' رظن اذاو تعا كلذ ىلع لالهلا عضوم ىلا رصلا عضوم نم

 .هللا ءاش نإ هاَنْمفَصو ام لكس اذهو بوننالا نموا ة ةرطشسملا فرح تمس عم

 ينل قىفألا ةراد ملز هل

 ىلع د جب ١ اهيلع ةرركذللا ؛5

 5 زال عرب" تن نات
 طيسلا يف قفآلا ةرئاد زكرم

 نقلل د برغملا ١ ةطقنو سورلا تمس وهو

 ظ ةطقن ب ةطقنو بوناا ةطقن

 8 ظ 0 لاَكَقلا ةطقن ج ةطقنو قرشم ا »

 . جرختو برغل ةطقن د ةطقنو
 اة 0 يف رمقلا ضرفنو د ب جا يطخم ئ -ح يف رمقلا ضرفنو د ب جا ىلع

 1) 400ءم0 122 أم 7 97 ماوكم : « ذمفموعاما» . . . . 28010676 208816 ». ل 2): 000. لوقاسلاب س

 و) 11مسسومم 82118 1ط6مأة12 00016ل8 861 ةطتاتق. 01126 هم771عء7202 ةلمأ 7106 ذص 202062105صتطاتق 20 1+
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 نم ع ةماعلا هذهثتو ذ ٠ طخ اًضيا جرغتو ف 3 نق يتمالع نيكرئادلا حطاقت ىلع منو لوألا

 الع ثرح رمقال يبا ةرادلا طب ىلع منو قاف 55 فصن_ ىلع - ع .ةمالءف لوألا ةرادلا

 ريتا ىف ام رادتن وهو هؤّضلا: طسو عضومو لالهلا سوُمت طسو ح عاطخم ح ةمالع عءذ طخ

 جيوربلا كلف ىلع مئاقلا لادتعالا طخ ىلع ايهانمو لالحلا قرط امه ىق ف يتمالعو ءوضلا عباصا نم

 " ةطقنو بداغلا نللا تمس ىلع نوكت ٍذِدَنَِح ١ ةطقن نأ كلذو ق ح سوقو فا سوق ملأ 5

 ترجل ظ نم علاطلا ءزلا كرمس ب

 ١ | دع نوكف قفألا هرباد

 لمت كلف فصن طخ د 3

 3 ملت منزلا اذهبو جوربلا

 10 5 0 3 برغل 5 لالهلا و لكش

 6 ظ 0
 ١ هلا تاقوا
 ل ا 1و جلو
 رادقمو سمشلا نع هدعب

 ضرعلا نم هل عمي ام
 سس حاس قو

 ظ هدب يف رمقلا ناك اًلكو
 1 ظ لامثلا نلف 2 أ ناك ب رقالا

 ؟.هللا ءاش نإ نين نأ انْدَرَأ ام كلذو .سمشلا نم رثكأ هترئاذ مظمل

 . برغلا قثأ نع هعافترا تسحب كلفلا نم هف ىد يذلا لالملا عضم فرت نأ تدرا اذإف

 ىلعو م - ىلع زوجت ينلا عافترالا ة راد و هف ىري يذلا هعضوم تمسو روهشلا لئاوا يف

 0 يذلا 7 دل لع دزف لالملا عموم ل انتين مم رصبلا 8 جرحي ةراشإب قفالاو رمقلا 5 3ر5

 20 ةارلا تفو يف همم ءاهنلا لي يذلا ءزجلا وه كلذ نوكسأ .قئاقد عبدا م رشا ميزابلا

 ةعاس نك رادقم قفألا ن .ء طحت قع سيشلا بيم ع هي نم من وعلل عاش نأ كلذو

 فرعاو بيرقتلاب لتعم ةععاس نّدْثب سمشلا بيغ دب يلا رمقلا عافترا فرعا مث بيرقتلا

 1) ]ص هملنءؤ عانت 3 ةمرطز»ءل* 2681 ةوالءأ, 26ع1ةمعمام» 0عدعطلماو ءقأز ةلعاتع 0113013218 ب حج أن

 عمدقسم لتدةلئاسك يده مه ىنط ةماعسمكو !ةينسع هللا ءاش نا اهلك ةرئادلا مسقنت عبرلا اذه لشم ىلعوي
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 انادان

 امزاوم نوكيو نيتمالعلا ىلع زوجي امقتس طخ اهيلع جرخأو نيتمالعلا ىلع ةرطشملا فْرَح مض م

 نوكي طخلا اذه لف ةرئادلا طق فطن رادقمب قرشا ةهج ىلا ةرئادلا طي نم هذه أو ةرئادلا رطْقل

 ىلا هلهم تقو يف هضرع نم قفت أم 2 تاقوالا فا ٍيفو كلذ هتفو يف لوطلا .يف رمقلا زاخم

 نمو طاطا اذهو ةرئادلا طسحم نم عضوملا ىلع مهب هن كلذ دنع هترئاد ئكرع نإف هنوض فاصتتا تّقو

 9 دلا لع تبحم نم جراخلا طحلا ىلع هن 2 نوكي توام تقو ىلا ءوضلا يف هفاصتن قف

 كلت كلت نوكتف سلا ةرئادو هنترئاد نيب اوف طا فرط ىلا ىهتتب نأ ىلا قرشملا ةيحان ىلا ذفانلا

 :لفشب قلم ةزئلذلا هطمهدوف ذددما مث هتالثما دنع ريقلا ةيناد يه ىنمشلاب ةئونرلا لوألا ةرثللا
 ةحان ىلا بول ةيحان نم كلذكو رمقلاو نللا نيب يذلا دّدَعلا لثم قرشملا ةمحان ىلا لامّشلا

 ىف نامل مطاقت ث 2 مك .ط# ىرخألا نيتمالعلا ىدحِإ لصو ”نيّتمالع هلع ملعتو قرشملا

 ْ لاكش لعوه نيسوُلا نيد هن يذلا لالهلاف لوألا ةرئادلا ردع لا هيلع زدأت رمقلا ةراد 2ك

00 

 نوكحي. مقاس طخب ني .ناقرادلا ِتَمَطاَعَ |مهيلع ناتلل نيَتطْمنلا نيب لص م هرظنم ةروصو لالا

 لالهلا يقف نيسوفلا ىلعو نيترئادلا يزكرم ىلع زوجي اًميقتسم اطخ اًضيا جرْخأو ةرئادلل * نان ارق

 لق نم جوربلا قاطن طبنو نع لالخ يقرع نم فولت لك لع وتلا نيني تللذ لج نأ ني

 ام تنمبس لبق نم قفألا نم دملا مولعم كلذ رولا كلذ نأل طبحلا يف تْمَسِق يتلا ءاّرجألا

 ىلع 3 عب ١ اسهيع يتلا يه ثلا ةرئاد نكَتلو قألا ةزاد نم تقولا كلذ يف همم بينو ملل

 قرشملا تمس بو لامثلا تمس جو بولا ترم ضرنو د: جا يرش 5 ركر

 8 سلا نع يثحلا هدئباو ءازجا ةسخخ لامّثلا يف رمقلا ضرع ضرفنو برغملا تن طخ ةالا

 ةطقن يه ينل ملا لامشلا ةهج ىلا رمقلا ضرع لثم د 7 نم ةرث ريالا نمي لسفنوب رجح

 طخ يو .ل ةمالع ىلا هذفتناو 2 طخ وهو ميقتسم طخب |هنيب لصنو كا هيلع مسزو ِج

 يذلا لثم انهم ةدمناو لك رادقم نسوق با ةهج ىلا ج21 ىطقن نم لصفنو بن» طنب لثم 2 1
 ملزو ميقتسملا س م طخب امهنيب لصنو س م يتمالع نْيسوقلا يفرط ىلع مسزو رمقلاو سمشلا نيب

 9 00 ما دس دمسإا وب 5 : 35

 ةرئادلا رادقع رمقلل ةرئاد اهيلعريدنو اًركرم اهذختو ذ ةمالع ك ط طخ هيف مطقب يذلا مضوملا ىلع

 ممل

 1) 000. نيتءاعي - 2) 000. ايلات

19701 



 الهلا امو ينلا نامزالا لخدن نأ راهنلا لّدعم نامزأب نوكي مك ءزجلا نم © لصحي ام رادشم

 ءإطاوهف م وهني اننا اس يرو لا يف الب ليلا: لطم لاما < دع

 اذا كلذ لمفنو هاتظْفح غلب !ف ءزللا نم لّصح ام هيلع ديزتف رمقلا هعم بغي يذلا ءزجتل لباقلا

 جرد نم انن تلّصح يتلا جردلا نم انّصّقن ناصقتلا مسي ءزإلل ناك اذاو ةدايزلا مهمرب ءزجلا ناك

 5 ملاطملا نامزا نم هئازإب ام افرع انل تأ نيرمالا يأف هانظفح يتب اف ٠ ءزملا نم م لّصح * ام خوربلا

 ءءء لياكملا زها مس ااطم نامزا يه يتلا ةلوالا نامزالا كلت لع د ام رادقم انرظن تناك اف

 نسم هصقننف راهنلا لس كابل لال ع نللا رامتم رف لس اه اهم ضقت انم رادقم.وإ:ننقلا

 رداوأ يف © َتاَوَدَئلاب معلا ةيؤر اماو 9 .هللا.ءاش نإ قاقمتسالا سحب اهيلع هديت وا ةيؤرلا نسوق

 1 نامزاو هسفن سهلا ءزج . علاطم نامزأ لممتبت كئأالإ | مرا اذه ىلع وهفروهشلا

 ا علاطم نامزا نم رمقلا راهن سوق فصن نم ْنَأ رمقلا ءزج علاطم ناَمزا ملعتو هسفن ىمقلا

 رمقلا هعم علط يذلا ءزإلا علاطم نامزا وهف يئب امو ميقتسملا كلفلا يف هعم <ءامسلا لفعرت يذلا

 رمقلاو .سمشلا نيب ام رادقم وهف يتب اف سمثلا ءزج عالق ”نامزا كلذ نم صُقنتو مياقإللا يف

 نيب ام دعب لثم لصحت يتلا ةيؤرلا سوق ناك نإف قرشملا ةيحان يف رمقلا ناك اذا علاطملا نامزا نم

 ناك نإو ادلب سمثلا عولط َلْبَق ىَري رمقلا ْنإف هنم لقا وا علاطملا نامْرَأ نم رمقلاو سما

 15 سمثلا عولط تقول رمقلاو سمثلا ميوقت لمجي نأ يتبْنيو ىَرم الف .عامّشلاب ىَعَتحأ دق هّنإذ هنم رثكا
 © روصت نأ تدرا اذإف # .مْوَيب عامتجالا لْبَق وهو رمل رهشلا نم نيرشعلاو نماثلا مويلا نم

 0 وصلا نم هيف ام رادُقمو [مليم وا ةقيرع لادتعا نم اهيلع ىَر يتلا هتلاح ىلع لالملا ا

 نم لصحي ام نوكل هب لكمللا شن جاب جوربلا ءادجحأب رفقلاو نسمشلا نيب ام يذلا دعبلا 5 ةا,*

 ردق ّيأأب ةرئاد زدأ م هلا عباصأ وهف لّصح امن رمقلا ةرئاد نم اةزج رع يلا نما"زج هل

 80 نم اهتاهج طوطألا فارطا:ىلع ماو ةثاق اياوز ىلع زكحرللا ىلع ناطاقتب نيطحَب اهنيرو تش

 قرشملا ةطقن نم يتلا رمقلا ضرع ىلع مسا مث زج نيعستب ةرئادلا نم عيد لك ميقاو قفألا

 رمقلا ضرع ردّعب نيسوُملا نم دحاو لكرادقم ”نوكل نيّتمالع رمقلا ضرع ةهح ىلا برغملا ةطقتو

 1) 000. ام - 2) 2ءعوؤز زض هم. - 3) 1يمعاتق 12 000. 12615 ©071:05808. كت 4 6000. ان وكتل



 الايد

 نيب ناك اذا هنّإ لوقذ ةيؤرلا تقو يف رمقلا يف نوكي يذلا هوّصلا يف جوربلا كلف 00 ظ

10 

15 

 ءازجأب نضثلا خيب هذنب نوكيو راهنلا: لدعم نامزا نم .ثأناو فلم و ءازببأ ةرئثم رمشلاو.س
 نم انكَذ امم "يش كلذ نع قوي نأ الا تلد مضوم يف نإ ءزج "نانو زج وا

 هذه نم رثكسا سمشلا نع دعبي نأ ذوجي دق رمقلا ”نألو كَم كلذ ف انلغادت ال ولا نابع

 نم ل جلا دن طش نع ريودتلا كلك يف دمبدو لقاو جوربلا للف نم ةزوكذملا ءازجالا

 ةيقح © ملت نأ تدرا اذإف 8 .انثا 1 انلق م * ةيؤرلا:رادقم:كلذل ريتتف ترقالا هد ليي

 هدب فرعت نس تيما كلت ىلع ردكذلا تقولل رمقلاو سملا موقف ةهللا هذه ىلع ةيورلا

 نوكسحي ام بسحب جوربلا ءازجأب سمثلا نع رمقلا دعب فرعت مث دليلا براغم ءازجأب سمشلا نع
 تفرع كلذ نم" صّقت نإو ةدايزلا زادقم تقرع م منع داز نإفةيللا كلت لخرمقلا ضرع
 رمقلا ناك نإف ءللا وهف كلذ ردّ هنم ثدحاع+ ع نم.اهيمل نوكأ 3 - ..نرظف ناضقنلا زادت

 رمقلا ةصلخ تناك اذا كلذ ارهنو ضوزفملا ةدئؤرلا وق رادقم تقو. غن ناك يدالاءدستالا نس ١
 2 نم هللا كلذ صنف هل دك ال اهالا اهنم ناصقن الو اهيلع..ةدانز نوكتالو ست وحب ةلدلا
 ةلددلا ةيؤرلا ع كلذ لعبا مب اف ناصقتلا مسد ناك اذا ن ي ىلغ:هدزو ةدايزلا مسرب“ ناك اذا

 يتلا قئاقدلا ذو ميوقتلا لوادج ىلا *ةلّدعملا هتصاح رِخْدَأَف دمبالا هدنب' قاف دق رمقلا ناكنإو
 رادقم مف لّصح اف نا نم هرْدّتب ْذْحَف ناكاف نيّتس نم اهرادُمم فرعاف ثلاثلا لوذخلا ف

 نم قص اهنضيالا هرطق نم رغصإلا هرطق ىلع مظعالا ”رملا ىلق ةدايذ رك نوكي اك هنم نمل

 منيب ناك اذا هدلع هذزو ناصقتلا مسد ءزبْطلا ناك اذا كل جرخ يذلا ءزإطلا كلذ نم هّضماف نك

 هن دز ناك راهنلا لدعم نامأ 1 ناصقتلا وا ةدايزلا دعب ءزملا لصف انك ةدارزلا

 عا ب اه ةدارزلا مسي ناك اذا كلذ نم هصتتو م جنم ناصققللا مسد ءزِطلا ناك اذا ن ي ىلع

 لقا وا براغملا نامزا نم ريقلاو سمتلا نيب يذلا دعبلا لثم ناكن اف لّدعملا ةيؤرلا سوق دادقم
 . ب 5 000 2-20 مآ 1 م راع

 تناك نإو قسب ملوا انركذ ام ضعب كلذ َقاَع هيف كشال ةيؤرلا عضوم يف رمقلا نأ تدلع هنم

 قو ال دبا كلذ يف لالملا ىرن نأ نينا أ تدلع براغملا نامزا نم رثكا ةلدعملا سوقلا

 1) 000. ةيوازلا - 2) 8ع ه6 ظذع ذصلمو 000. ن.دص (جمان0 31ةعطصوطتصوو نص حج 60). - 3) نت. ووسوسب 7

 ب 4 000.::لدعملا - :5) "000: سسمشلا

 2 ناك
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 نه لقا ثلاثلا لود قاد ناك ناو نيثلث نم رثكإ كلاثلا لودملا قئاقد تناكو ةداب ىلا مع

 رثكأ قئاقدلا ثناكو ناصُمتلا مس هزل ناكاذا ًاماومرطل نس سذلا فصلا كلذ صّقتاذ 00

 نم لقا قئاقدلا تناك ناو ءزجلا كلذ نم كل جرخ يذلا سدس فصنلا كلذ صُقاف نيثلث نم

 صقناف اب بي ىلع ةدارزلا مسد ناكن إف رظناف ناصُمتلا وا ةدايزلا َدمِب ءوجلا غلي اهف ءزإلا ىلع هدزف نين

 ةدابزب لّدعملا ةيؤرلا سوق رادقم وهف مب اف ه٠ اي ىلع كلذ دزف ناصقتلا مي ناك ناو“ هم اي نم كلذ

 راو سبيشلا نيب امن تظفح يذلا ناك نإف .كلذ دنع ضرالا نع هدْس يف هاك ةرقلا ةاح

 دال نا لقا. ناك نإو ىَرُي لالخلا .نإف هنم رثكا وا *لّدعملا ةيورلا سوق, لثم بزاثملا جرد نم

 قوميو هان وبلا ءافص © لالملا ةيور ىلع نيمي دقو # .دللا كلذ يف ىرال هّنإف لّدعملا ةيورلا

 طلو هولا يف لقا د_ةءَراصألا لضافت ن ٠ كلذ نم ضرع ام مم هترذُكو هظأغ كلذ نع

 '00 دخ ىفيصو ىقافألا نم نقلا ابر نأ لق كيابشت قب افي قا نكي تو

 ةئؤر نم سأوي ال نأ يغني كلذلو هلع سي يذلا ةيؤرلا تقو دعب نم كلذ دنع لالفلا ىَريف

 ذئدحو قفألا نع ردنا دق هنأ قدحتيو ةيورلا عضوم يف ناك اذا باغ دق هلأ ملي ع لالملا

 لثه ضرعو ر ا عضو ٍِق ىدب الو ت1 ِق ىد : نأ نكمي فابننألا هذه لبق نمو .هنم سأوب

 ليم يذلا اًماو ءرَصّملاو لولا يف نادألا يف جودبلا براغمو ملاطم فالتخا لبق نم اًضيا كلذ

10 

 15 ال هنأ اوفصوو اوعضو اهف لال الملا ةيود يف لئاوألا تو ام ىلع هتقيتح يف" كش الو يأرا هيلا

 سعلا ددواجرتسالا هري رمقلا راس اذا نمت نع ردقلا دن ندد *نإف ةللو موي نم لقأل لعرب

 بألا اهدمب يف سمثلاو ريودتلا كلف نم دّمبألا هدنب' يف رمقلا ناكاذا كلذو مَظعَألا اهريس

 سؤؤق رادقم وه كلذو زب اثو فضنو ءازجا ةرشع ةليللاو مويلا يف نوكي سمثلا نع هذ اند
 أه ريس سعشلا تراسو مظعالا ةريتس رمتلا راس“ اذا اماو سآنقلا اذه ىلع راهالا لدعم نم ةيؤرلا

 دجن اًنإف ريؤدتلا كنف نم دمبالا اهدمب يف سمشلاو برقالا هدعب يف رمقلا نوكك ثنح كلذو رغصالا

 اذه ”لمعتسنف بيرقنلاب ءزج يك ءأثو اءزج رشع ةثاث نوكحي ةلللاو موبلا يف سمشلا نع رمقلا دعب

 1) 0000. طلع ءا ]0158 همام ل ط) 13 ينمويضنع ذه ائطعم 5616211 أ ري مسس“ 1. 11 ماكم ةلذعم. 151

 هرمنما" هنأ جلل 21819, 200101“ 3216 ضيق عانط211016 رادقم, 00 1. 5 هغ م. ررسس 1. 20 1ةعزااتت“. لح 3) 4

 كشوي - 4) 000. جنالذا اذا - 5) نيل. لمعتسف, 561 0 « نأ 6تتاق8 >.
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 فصن وهو رمقلا راهن سوق فصن كلذب فرعا مث همم ءامسلا طّسوتب يذلا ءزإلاو راهنلا لد“

 لدَمُم نع بكوكلا دنب ةفرعم باب يف باتكلا ردص يف ةحورشملا ةهللا لع ضزالا قوق هن

 باب "ينو هيف وه يذلا ءزإلا لمو بكوكلا. ضرع لبق نم هعم ءامسلا طسوتي يذلا ءزملاو راهتل

 سوق فصن نم لّصح اف راهتلا لْذَمُم نع هدْنب' لبق نم بكاوكلا دحا راهن سوق فضنإ ةفرعم

 ؟ 80 نامزا وهف“ لي اف ميقتسملا كالا يف همم ءامسلا طسوتي يذلا ءزإلا عااطم نامذأ ىلع هدف رمقلا راه

 ءاذإب يتلا علاطملا نامزا اهنم صّتاف .مياقإلا كلذ يف *رمقلا اهنم بيغ يتلا ةَجرَدلا ريظن علاطم

 براثا جَرَدب رمقلاو سمشلا نيب اسم دب وهف يتب اهل ميلقالا كلذ يف سمثلا ءزإل لياقما ءزجلا

 نيبو. سهلا ءزج نيب ام ذخو يقيقملا هضرَعو رمقلا هيف ناك يذلا تلا .ءزملا فرعا مث هظّمحاذ

 ام محا ام رذج ْذَحو هلثم يف اءورضم رمقلا ضرع هلع دزو هلثم ف هين طاف ناكاف نيقيقملا رمقلا هد

 ردص يف انْزكْذ ام لبق نم © كلذ فرعت نأ تش نإو # .برقتلا نم! نعرتقلا دنيا وفا

 ناك نإ ف مكَحَأو حصأ ناك كآَملا يف اهمسْنر يف بكاوكلا نيب ام داعب أ ةفرم» باب يف باتكلا

 : اهنع صُق ام تفرع لقا ناك نإف اي بي ىلع ديزي ام تذخا اب ب [نم رثكأ] سمشلا نع رمقلا دب

 اي بي نم ناصقتلا كلذ وا ةدايزلا كلت ا 5 ترن م همسرب ناضقتلا وا ةقابزلا رادتم َتْيَسْلو

 نموا .ةدايزلا نيم هدردما تذخا٠ يش نم ناك اف .ةيورال رمقلا يف ف يذلا ءوضلا رادقم يه يتلا

 ىلا ةلّدعملا رمقلا ةصاح لخذتأ مث صنت ا ءاؤلا ننرشتم ام تلق نوكحي ..زإا وهف ناصقنلا 5
 رمقلا داعب أ صّصح هيف موسرملا ثلاثلا لودَللا يف يتلا قئاقدلا نم اهئاذإب ام ذحأتو ميوقتلا لَوْدَج

 كلذ ناك نإو ضرالا نع طسوالا هدب يف رمقلا َنإف ءاوس ةققد نيثث قئاقدلا كلت تناك نإف

 هَّمصقن ةدادزلا مسد ناك نلف ةيدرلا سوق ادق يه يتلا .اب ىلع كلذ َتد ز ناضُمتلا مند ءزإلا

 نيثلثلا- نع صفي وا ديزي ام ىلا ترظن نيثاث نم لقاوا نيثلث نم رثكا قئاقدلا ثناك ناو هاي نم

 هنم تذخا لّصح اف ءزإلا نم هرْدّمب تذحا ٠يش.نم ناكاف ةققد نيثثلا نم هرادقم 1 31

 8 ل رادقتم طسؤالا ه ل نع هناصقنو هتدايز نوكف رهقلا رطق رقي نا م هسّدس

 2 ناك كذا ءزلا ىلع هدزف كلذ نم لولا فصن نم كل لضح م برقتلا طولا هراعق

 فيز

 او

 هنن

 1) 000. يف - 2) 000. سمشلا - 83) 000. همام - 4 600. اذاو
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 اذا انام وا سمشلا عولط دنع رمقلاو س مثلا نيب نوكُ يتلا راهنلا لدعم نم يبقلا رادقا لق

 ناك دحاو مياقِإ يف كلذ ملع اذاو دحاو يلق يف رادقملا مأدف ميلاقالا دحا يف يسقلا هذه تدمر

 انذجو *ام ىلع وهو ةيؤرلا سوق رادقم يف هيلع سانلا ءازآ ممتجت يذلا وه ميلاقالا رئاس يف مولعم كلذ

 نسا قراف اذا رمقلا ريم نأ حضو دقو بيرقتلاب راهنلا لّدَمُم نامذأ نم از َرَشَع اننا دصّرلا
 ىو اج رَثَع ين ةليلاو مولا يف طسوالا س ثلا ريسم هنم طةسأ ام اذا ةلللاو مويلا يف نوكي

 ذوب ا( قفاوم كلذو جوربلا ءازجأب رمقلاو سمبشلا نيب نب يذلا دعبلا رادقم وهو ةققد ٌةرْشع

 0 نامزالا هذه رادقم ْنأ نّيبلا نمو راهنلا ل دعم نم ءازجالا هذه تناكاذا برقتلاب دصّرلاب

 يرق ةلدّتْملا ةعاسلا نمرادقملا اذه لثم سمشلل رمقلا قيس دجناو ةعاس ساما ةعيرا نم اًبيرق نوكي

 بيزقلاب عدد فضنو رشع دحا راهنلا لّدعم نامزأ رمقلا نيبو اهنيبو سعثلا تباغ اذإف ءُْج يَسخ نم
 ليلو ةورلا سوق نوكي كلذاو ةققد ةرشع ىدإلاو اءزج رثع ةونالا لكتسلا كح ربف# قب(

 براغمو ملاطم يه يتلا راهنلا لدعم نامزا نم ءزج عدو فصنو !زج رشع َدَحَأ سآرقلا اذنه ىلع
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 ءارجالا هذه زادقت ننمشلا نع رمقلا دس .ناك اذا رمقلا ةرئاد:نم.ةىضي يذلاو.ءناَدأُبلا ف جوربلا 38* : 0 هوا“ 1 7 .٠ 3 .٠

 دقو ءا“زخخ رشع ينثا رمقلا ةرئاد عيمج ناك اذا ءزج سامخا ةعبرا نم ”ابيرق [نوكي ] جوربلا كلف نم

 بسحب لبو هف ٠ وَلا رثكيف ةيذرل تاقوا يف رادقملا اذه نم لقاو قثكأ لا نع سقلا دعب

 كلت دنع لعبدو ضرالا .نم برق دّقف كلذ عمو رثكاو سوٌملا هذه نم لقا لغ ىريف دعبلا رادقا

 كلذلو اهن اًناَسُمَتو رادقالا هذه يف ةدايز كلذ نوكف ريودتلا كلف نم 'هعضوم .لبق نم تاقؤالا

 ترا اذإف 8 .ةفاخع يبق نم هتيؤر نوكت لب اهتعب ةدحاو سوق نم لالحلا ىَري نأ نكَمي ال

 00 سملا موقف ةهللا هذه ىلع ىري ال مأ لالحملا ىرْي لم © م مآمت نأ

 نم يتلا (مهعضوم فررعاو يبرعلا رهشلا نم نيرشعو ةعست موي كلذو عامجالا نم يناثلا مويلا

 فالتخا رادقم ج رخّتسا م هتهحو كلذ مم يقتيقملا رمقلا ضرع فرعاو دير يذلا دآبلا يف جوربلا

 رمقلا عضوم كل حصي ىّتح تاهلا كلت ىلع ضرعلاو لوطلا يف سمثلا سين تقو يف رمقلا رظنَم

 نع يئرملا هدب رع كلذ تفرع اذإف ضرعلا ةهجو جوربلا كلف نم ضرعلاو لوطلا يف ير

 1) 2ءمو6 ذض 600. < 2) 26686 ذط 600. - 8) 6004 جوربلا كلف نم ازجالا هذه رادقم ىف رمقلا ةرياد نم

 ايزق نيشلا نم رمقلا اه ناك اذا

١55 
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 نوعب رالاو دجاولا بانلا

 لكشو هضافضناو هعافترا يف هب ىري يذلا هعضوم تعسو اهرخاواو روهشلا لئاوا يف لالحلا ةيؤر يف

 .جوربلا قاطن نع امهلمو هنقرط لاذتعاو ءوضلا نم هش ام بسح ىلع هثروص 5

 ةكلرملل 4 سوق اب مهن أ نم اهرخاواو روهشلا لثاوا يف لالهلا ةيؤب ةفرثملا تناك انو لاق

 ضعب هف ةققحلا لع كلذ معو ةلهألا ة ةيؤر لع يرحم م لئاواو تلا يرأت ناك ذا

 رفا كابو نيو نان أو أل 5 اهنن ىف هناي 2 ١

 دأب لك يف مط رمقلا لرأطاق ضرع ئذلا ل ظنا فالتخا م ةّببو لاو ةَل املا ةهلل يف رمقلا 0

 أطملا نم عقو ام كلذلو .هّلوو هيف هْوَّضلا ةرْثَكو اهلوطو ميلاقالا يف جوربلا براغتو ملاطم رصقو

 ىتح ءايشالا قئاقح غول نع اورّصقو انئامَ لأ نم كلذ مأع اوسفلا موق ىلع ةلهألا ةيوز ةفرعم يف

 لع اولمعو ةدحاو نإ ننام ناحرشل 210000 لدعم نع ركل لعب 6 اومهوت

 ءامسلا طسو نع هديب مب ام هناو عافترالا ةرئاد يف هفالتخا لبق نم َنْدَل رمقلا رَظْنَم فالتخا نأ

 .ناهربلاب مصت الو” شايل اهي ال مهل تمّدقت لوصا مم راتوا يف يدق اوبَرضو جوربلا َجَرَدِب 5

 وس هيلع نولَمْمَب يذلاو مهدنع يرأتلا نأل كلذ مسأع ىلا نيَرَطْضُم اونوكي م ممتن ءانوقلا"اناو

 باسسملا اهتقيقح لع لدن يتلا تاعاّتجالا تاقوأ ةمولعم مهدنع ةبرمقلا روهشلا لئاوا نال ملا

 هنا اوركجشذ مهنإف ق دآطملا للاب الإ ف فخ أم ني هركحذ اَوُدلَأ ام كلذلو

 وه لوقلا# |ذينع جو ةيؤرلا تاس تريم اذاو ةليلو موي نم لقأل لالحلا ىَري نأ نكمي ال

 يذلا رادقلل [راقم ناك نإو داصْرألاب دوجولل ةيورلا رادقم نأ كلذو  هلغ لمعي يذلا لصأألا

 نإو هتقيتح قحأ ىلع هكارذإ نكح ال هنأ مل هيف رمألا ريم اذا هنإف ةروكذملا ةمملا هذهب رّهظ
 5 2 د 4 5 1 دوو 00 مهو 1

 نم حصن اعإ ذصرأاب دوجوملا لالهلا ةيؤرب ةفرعملا تناك الو ٠برقتلا كرد *اغإ هنم كردب يذلا

 1) 000. اهدحو - 2) 000. اغاو
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 تاتك يف ا.هلمع روكذملا نيتايوطلا نيت داّضيلاب وا مظع عاب ملاطلا نم <زج نيدست ىلع رمقلا عافترا

 عموم < تفرع مث هظفح ن الا كلذ يف هعاف كي تفرع اذإف قحاو عافترالا ذخأ حصأ ن 1 سور

 ا رش ام ةهجن لعزاهتلا لدعم ن نع هدب ”كلذب تماعف ضرعلاو راسلوا يف يعاب لاقلو : * يتلا رم 1

 دليلا ذ ذوخ أل دآبلا ضرع نم هضم لايشلا .يف راهنلا لدعم نع 59 " ناك نإ باتكلا ر. 30 1 50

 5 اه نيعست نم هّتْصفن ناصقنلا وا ةدايزلا 5 دلملا ضرع ب امث هلع هتف بولا ةيعلن يف ناكبنإو

 ءاهسنلا طّسو يف هعافترا لبق نم مّلعت 2 ءامسلا ضد يق ةمافتزا نوكم نأ ٠ بجي يذلا وهف يقب

 ءزج عافترا يف انني 29 ةهجلا ىلع علا ااطلا نم اءزجج نيمست ىل !ء ناك اذا هعافترا نوكي نأ بجي ام

 لكف علاطلا نع اون ,نيننت 0 لغو هو يحول هتفرع يذلا رمقلا ماقتل ل ١) كلذ سيمَدف رمقلا

 يف سمثلا عم رمقلا رظنم فالتخا وهف باَسحلا وللا عافترالا نع دسليلا ةيحألا عافترالا صّقن ام

 ؛0 ًةصاخو ةب 7 حوربلا يف ناك اذا كلذو سو را تنس نم نقلا دمي ان كللذاؤكمم .عافترالا ةرئاد

 ليلا لثم راهنلا لَدَمُم نع هدنب' ناك ٍبوُنَلل يف هضرع ناكاذا انْفَصو ام عم هثإف يلا يلو
 ل َدَمُم نع هدب ناك لامَّشلا يف هضرع ناكاذا * كلذكو # رمقلا ضرع نم هعف لصحي امو هلك

 نيبرتي ظّمف كلذ دنع ضْرَملاو لثملا ناك اذا رْمَقلا ضرع نم نوكي ام الإ هلك ليما رادقم راهتلا 5

 لآ رطل قالخل نإ ىلا يف يدا سأَر لْثم وه يذا ناطرتلا نأ م تقارن

 15 عافتنال ةرئاد يف سمثلا ؛م_# رمقلا رظن« فالتخا تفرع اذإف .سقرلا نامي نو نقلا بوق هنف

 هراو فرعاف نيمست ىلا رمهلا عافترا ماهتل ىقسب , ام وهو ضجأ دس ةطقن نع ني ورمل 3 م

 ةجرد نم . خكا ناك ن إف عافترالا ةرئاد يف رظنلا فالتخا رثو فرعا مث اضيا يو عافترا روو

 رطقلا فضن يف دْمْبلا'رثَو برضا ”مث قئاقد وهف ةجرد نم لقا ناك نإو هظّمحاو هلك قئاقد هأجاف

 لك اهلع ْدِزف ءازجا وهف ”لّصح اف كل تمر يذلا رمقال رظأْلا فالتخا رتو ىلع هنسقاف لب اف
 0 ضرالا نع رمقلا دْنب يهف كلذ دب ءازجالا تَمَلب اف ةدحاو ةققد عافترالا رثو ٍجَرَد نم ةجرد

 امانا يلم نترالا نطق .فضن .نوكي هب يذلا .رادقتا

 1) 000. نم -- 2) 806 1060 زم 6مل أ مرسل طاجكودعم طقعع عتصأ مممعتأ :8هطتو 3006503: رهف

 نيعست ىلا يتلا رمقلا غافترا مانل ىقبي ام وهو سورلا تمس ةطقن نع يّنلا رمقلا ده ذنف تنش نإ ود ضرالا نع رمقلا دمب

 رمقلل رظنلا فالتخا رثو ىلع همسقاف غلب اهف رطقلا فصن يف دعبلا رثو برضا مث اضيا يفملا رمقلا عافترا سوو هرثو فرعاف

 لصح يف كا تكءد.سر يذلا



 لاشي

 .ةعاسلا ءازإب يذلا لوألا لوطلا ىلع اًدئاز كل لّصحي يذلا ناك نإف ةعاسلا نم كمعم يذلا ركل
 هيف يذلا جْربلل رظنا فالتخا وهف ناكاف هنم هام وا هيلع هتادايز 'فرعأف هنم اصقان وا ةماتلا
 د اعج 8 وا د أم اح 4 0 3 5 ا 3 هاوأت يذلا 7 وا رمقلا

 ا قل جم قلق ىلع هذ باف يل ىلع كا 15 يبا يقام يرحم

 كلت ىلع 5 ءادحاَو عبألا موقت لوطي ةموقق باف رثكألا ىه تناك نإ اهنم هْصُقنا وا لقالا

 نيك: نأ م دف .كلسملا كلذ يملا رهقلا طع نم تانك ةدارزلا يف هب كّلسأو ةهللا

 ام ْمججاف كلذك معو اذإف نيتفالا ضانبلا راقي 83 يت عقلا جربلل اقلاع رمقلا جربل لصحي يذلا

 اف نيثثث نم هجيب يف رمقلا راس يذلا جردلا رْدّش كللخ, يدعو عنجربلا نم هسا اك

 اف هنع صن ام َدَُغ لقا ناك ن إو هيلع ديزي ام ْذَحْف رمقلا جب فالتخا نم رثكا ناك نإ لّصح 0

 كسلا كلذ هب تلسأو ةهلل كلت ىلع سءاخلاو عبارلا لَوْدَقلب همْومف ناصقتلا وا ةدايزلا نم لّصح

 ةحصلا ىلا برقأ كلذ نوكبو ضرعلاو لوطلا ف هتهج ىلع رمقلا رظنم فالتخا تفرع دق نوكتف

 . ههللا ءاش نإ جوربلا قاطنإ لع رمقلا ناكاذا

 نوعب رالا بابلا 5

 .امولعم كلذ ناك اذإ غافتزالا ةرئاد يف هرظنم فالتخا لبق نم ضرالا نع رمقلا دعب ةفرعم يف

 نأ امإ | عافترالا ةراد ف 1 ل فاللتؤا لق نم * مول .نف نمقلا ع ملت نأ تدرا اذإ لاق

 اذا ضرعلاو لوطلا يف موقملا رمقلا رظنم فالتخا لع دزف لوادجلا لق نم اًمِإَو دصرلاب كلذ نوكت

 هلثم يف همن نيفالتخالا نم دحاو 1 مب اف هئم يي ةناك نم اةزح د لوادج نم هّنذخا 0

 نم تذخا نإو عافترالا ةرئاد يف سمشلا عم رمقلا رظنم فالتخا وهف مقا ام رذِج تذخاو امهتممجو

 فالتخا وه نوكل سمشلا رظنم فالتحا ”هنم. صُقنت مل عافترالا ةرئاد يف رظنملا فالتخا لوادج
 دصْرَت فصأ ام ىلع هانإ كذخأ ناك دصّرلاب هّدخَأ تدرا نإو .عافترالا ةرئاد يف سمشلا عم هرظنم

 1) 000. نيلثو هناك ل 2) 000. نم هصقنت م

1 56/7. 
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 انف لت :م هرادقم فرعاف قئاقدلا نم لصح اف سماخلا لودحلا نم هئازإب ام دحو سبا رظظنملا

 ىلع هذزف اهنم دحاو لك مَ اف عبارلا لودبللاب نْيَموُدلا ضرعلاو لوطلا قئاقد نم ِهرْدَعب ْذْحَف ناك

 تذخا مب لّصح امو لوطلا ىلع هذِزف لؤطلا نم تذخا امم لّصح ام ينغأ ًاثدب تلف اك هسفن
 عبارلا لوذلاب ؛ةموُكملا قئاقدلا وهف كلذ دعب امهنم دحاو لك غلب اف .ضرعلا ىلع هذِرف ضرعلا نم

 5 كلذ اظَمحاذ ضرالا نع هدنب بّسحب ضرعلاو لوطلا يف رمقلا رَظْنَم فالتخا وه كلذو ساملاو

 رسقلا ضرع ةفرمم باب يف اّدَسر ام ىلع هتهجو قمل رمقلا ضرع فرعا "مث كلمت نكد هيلعو
 ضرع ناك نإف ضرعلا رطس يف :نوكي يذلا عقوتلا نم ضرعلا يف رظنملا فالتخا ةهج ْفرعاو

 نم لقألا ٍصُقتاف نيقلتخم اناك نإو اًميجج |مينجاف ةدسحاو ةهج يف ضرعلا يف ه رظام فالتخاو رمقلا
 يف سائلا, يب رملا رمقلا ضرع وهف ناصقتنلا وا مدمجلا ٠ دعب لصح اف ىّثيِب ام ةهج فرعاو رثكالا

 10 اذا يللا مقا عضم ىلع هديزت كنإف © لوطلا يف رظنملا فالتتجا | امو © .اهيق لصحي يتلا ٍةهالا

 . خالمق نم رثكا م-لاطلا نع رع هدب ناكااذا هنم هضقنتو نيعست نم لقا علاطلا نع 9070و

 كلف نم رمقلا هيف ىزي يذلا عضوملا وهف ضرعلاو لوطلا يف يملا رمقلا عضوم لّصح اف ةَجرَد
 ني رثكا ىلا اهتود اف :ةعاس رادق: ءامنلا طسو. نم برق اهفمقلا نوكي ْنأ نكي دقو .جوربلا

 '1001 يف قرزغلا,ةلعلن ىلا لئاعوهو نائتلاب ءةينللا طسو نم برقلا ةيحان ىلا رسكي ةعاس

 5 دفق برنلا ىلا لئام وهو بلا اذه لم ىلع ءاهسلا طسو نم قرشا ةيحان يف نوكي نأو ملاطل
 يف ٠امسلا طستو يلي ايف لوادإلا هذه نم هذخا اذإ ضرعلا نود ةصاخ لولا يف رظلا فالتخا

 596 هفالتتخا نم لقا لاوّزلا 3 ينلا ةعاسلا يف لوطلا يف ر ظالما فالتخا اهيف نكي ينلا ب ةحانلا

 نتكلم لاوزلا لت يتلا لوألا ةعاسلا يف هنم لقا لاول نف ةناثلا ةعاسلا يف نوكي ْنأ وا

 كلذو ٠ ٠ يش هنم نوكي الو لوطلا يف رمقلا رظنم نلخل لك نأ يتبل نبأ ملمت قح نيتخأنلا

 ف تاغاض ت تناكو ةّبل هذه ىلع مألا قو اذإ .طنق !؟زج نيسست علاطلا نع رمقلا ةجرد د "مم ثيح
 "نأ كلذب لمعلا هِجو نإف ءامسلا طسو نم برق نإ لوط قئاقد اهف ىنْمَت يتلا ةيحانلا يف دما

 ردقب اهيلت يتلا ةعاسلاو هيلث يتلا كلتل وا هيل يتلا ةعاسلل يتلاو اوّل يتلا لوطلا قئاقد عمجَت

 1) 000. ةلدعملا
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 نإو ضرالا قوف وهف ءامسلا طَسو يلي ا م علاطلا ءزجو براغلا ءزج نيب ايف رمقلا ءزج ناك
 رفقلا نعت: فيت «تاطانسا لتولي :نضرلالا"قوغ.رمقلا نأ تشع اذوب. .:ضرالاب نمت ناك كازذ َنيلاح

 9 و هلا 15 ضرع نوكي يذلا دودحلا ملا يئظنملا فالتلا لوا ىلا ءايبلا لعسو نع

 اذا هنأ كلذو هذيلا لم ا هف يذلا جرب لودج يف ةموسرملا تايبابلا لون ف اهلثم بأطاو

 اهف ناك اذاو لاَوزلا ا يتلا تاءاسلا ف َتلط ٠ هديل طلو طخ نم برغملا يلب 'امف رمقلا ناك 5

 تاعاسلا نم م لقا كمم يتلا تاعانبلا نكت ندم لاوثلا لق يتلا تاعاسلا يف تبلط قرشملا لي

 تمت" ردعلا ارسم ناكباقلذالا اه: ازكا نيك لد يمنا جوربلا ينل لا لوادملا فرط يف ةموسرملا
 وأ يذلا جْربلا لَوْدَجو رمقلا هيف يذلا جربلا لَودَج يف تاعاسلا كللت لب اق ام د مث ضرالا
 تاعاسلا عم ناك اذا هنأ تلذو ليِدْمتلاب كلامه ةموسرملا ضرعلا قئاقدو لوطلا قئاقد نم رمقلا جرب

 رثكا يه ينلاو ةماتلا ةعاسلا نيب ام لضافت نم هرْدع قدح ةعاس نم رسكلا رادقم تارت

 نإ همم هقطقلو قالا وعن ناك نإ ةماننلا:ءازإيب يبل لوطلا . لع هذز كارم لاذع اه ةما
 زمام يف قا ناسالاسدرا قع ىلإ لطلتت" مث اضيا ضرعلل لصح: اج لست كاذكورتك الاوت

 هرْدَُِي تذخا.٠ ٠ يش نم تناك اف ةجرد نوثاث يه يتلا جرببا ءازجأ نم اهرادتم فرعتف جودا

 قئاقد ىلع هند لّصح اف هوُلْمَ يذلا جربالو رمقلا جربل تيثَأ يتلا لوطلا قئاقد نيب ام لف نب

 لْضف يف لّمفتو رثكحالا يه تناك اذا اهنم هتْضَقنو لقالا يه تناك نإ رمقلا جربل يتلا لوطلا

 ناضشعلا وا ةدابزلا دعب 576 لوطلا يف رمقلا 4“ قئاقد تلصح اف كلذ لم ضرعلا قئاقد

 نم هدا يرطس يف ِتّقولا كلذ يف ةلّدعملا رمقلا هلام لبنا م: اهيل ر قلاع قئاقد يهف
 فرعاف قث ءقدلا ٠ نم لصح ا عبا ارأا لوذلا يف اهئاذإب اه لف .ازجإاو ةّسب نيلضافتملا مد لوادح

 لوطا نسخ او نسرزلا اقد- نمو لوطلا نيراتج قمن ايتيك زرقا ٠ يش نم ناك | نيّتس نم هرادقم

 دنس” ضوفلا "مورق لوطا قلاقد تم ايف ضرعلا ىلع هدِزف ضرعال لصح امو لوطلا لع هدزف

 اهعزيشت رنقلاو سمشلا نيب هاذه دبس فسد مم اهاذمحاف عبارلا لودجلا ةموقملا قئاقدلا ٍيهف كلذ

 ميوقت لوادج نم ددعلا يرْطَس يف رمقلا موقت يف انرَرْذ يذلا ثلا دعبلا وهو فششلا طيتوألا

 1) 000. ام

1. 85 

1. 5 



 لوألا سوقلا لد اهأ.هتساف ةلدعملا نموا ةرعاولا دم سوق يهف سْوّملا تلّصح اه

 ظ ع ةيوازا لّصح ام اًضيا ذخ مث .سؤرلا تايلتللا عرفا ءزج دما يتلا

 كلذ. ٍصْقاف لوألا سوقلا نم ملقا" ةلدمملا سوّلا تناك نإو ةيوازلا :فالتكا وهف وهف ب | هسْوَمف

 ىلع كلذ دِزف ىلوالا نم ثلا ةلدعملا َسوُملا تناك نإو لوطلا ةيواز ىلع هذزو ضْرَعلا ةيواز نم

 5 ةلدعملا ةيوازلا يهف كلذ دعب ايهنم ةدحاو لك نه لصح اف [لوطلا| ةيواز نم هُْصّقتاو ضرعلا ةيواز

 لوادجلاب 6 رمقلا رَظْنَم فالتخا:رادقا :فرعت نأ تدرا ناو 8 .نْيتلوألا نيبو ذل لدب اهأمعتساف
 ايتو يتلا ةهللا ىلع باتكلا اذه يف اهانمسَر دق يتلا قاردنكسإلا مجمل كل ا ينل

 لوط يف ةعغاس فصن . لافت ىلع ملقأ ةعبس يف ضرَلاو لوألا يف سلا رن فالتخا لمج هلأ

 نم سمشلا رغم فالس نمت نأ لا حوربلا ناشف يفسوللا نأ ىلع كلذ مسدو لوطألا راهنلا

 40 لجو هيلع لمَع يذلا لما بّسَح ىلع سول نات يف ةموس ىلا ةهلسا ىلع رمقلا رظنم فالخا

 ' وان زاهلا نين ةززاد نعبهدس ف رمقلا ؛ ءزلس نوكت يل ةلدّتعملا تاعاسلان كلذ ةفرعم 5 54

 راهنلا يف ءامسلا لس هيام يذلا زاهنلا فصن 13 ايف فلتخي لوادجلا هذهب رظنلا فالتخا

 ةناك نإو اههف ضرتعت ىتش 1 يبستلاو اباودلا لعب جرحت يتلأكرادقألا هذه تَساو لللاو

 نلادولل دع فرعت نأ فصأ يأ دف لوادجلا هذه لمعلا نم انأَف كلت نم اذ اهنبأ

 /5 رمقلا ءزج دعب نوكي ةلدّتْمم ةعاس ك مل اهدا ناك دانا :ةابدلا ليسو طنا نع رفقا هه روكي

 017 كللذ,ةفرم تو نمقلا ناك انميأ يف برا وأ: قرشا: ةَمح ىلا لئلا تن من وا راهتلا فصن نع
 ملاطم نامزاو ءامسلا طسو ءزج ءازإب يتلا ميقتسملا كلفلا عنلاطم نامزأ لينا# أ يهو فصأ اب

 نامزا نم ءامسلا طسو ءزج علاطم نامزا صقتتف اًضيا رمقلا ههف يذلا ءزجلا ءازإب يتلا ميقتسملا كلفلا

 ءزج علاطم نامزا صُقنتو ءامسلا طسسو طخ نم قرشملا ةبحان .يف رمقلا ناكاذا رمقلا ءزج علاطم

 80 اف ءامسلا طسو طخ نه برغملا ةبحان يف رمقلا ناكااذا ءامسلا طسّتو .ءنج علاطم-نامزا نم رمقلا

 ءامسلا طسو طخ نع مثلا دب تاعاس وهف ججرخ اه. هب ىلع هتسقاف نْيَتَهلا يا نم لّصح

 اذا هنأ كلذو اه وأ ضْرَألا قوق رمقلا لمت ظنا "مث سقلا اهف يتلا ةهجللا يف لادتمالا تاعاسب

 1) 80556 3006501122 681 : نافل فس ةطخت نع رملا دس رتو ىلع همسقاف غلب اف نطقلا فصن يف هب رضاف

 لّصح ايف لّدعملا
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 نأ تش * نإو :نئرآلا عيمج يف دحاو اهرذقو ![باوبألا هذه نم لؤالا بابلا ين] هامسر يذلا

 نس برقا ناك امهياا ىلا نازيملا لوا وا لّمملا لوا قع دوصتملا لبنت ذخف ىرخأ ةهججب اهفزرت

 0-21 دعبلا اذه ماهتل ىقبد اياد دعا اذه و فرعا مث نيمست كلذ رواجتيا الكل هفلَخ نم وا همامأ

 نيت ىلا .هوصقلل ءزجلا ليم ماتتل ىقبي ام رتوو هرتو فرعاف دوصقملا ءزجلا لمنح م نيستا

 ف هيرب جر امف ءرجلا لم مات رتو ىلع همسقاف غلب اه دعبلا ما رثو يف ءزإلا لم تو برشا : 5

 لولا ةيواز رادقم وهف سْوّقلا تغلب اف هسوفق لّصح اف ٠ 'نإلا دعب رثو ىلع هتسقاف لب اف رطقلا فصت

 2 قفالا دنع هتواز ضبا يهو ءامسلا ليسو يف ضرعلا ةبواز رادقم وهف ىقب اف نيعست نم هَصْقناف

 اذا قفألا ةرئاد نم »وصقل ءزهلا تمس رادقم يه ةروكذملا اياوزلا هذهو:.ءاوتسالا طخ ملزم

 دوصقلا ٠ نجلا عضوم نسحتب ءامسلا طسو ةحان ىلا:اهنم براثلا وا علاطلا ءزجلا تسنم قع قفل

 قفألا ةرئاد نم دوصقملا ءزإلا تّمسو علاطلا ٠ ءزللا لطم تم نيب ايف نوكت يتلا سوّقلا نأ كلذو 0

 اذا ةققملا ىلع تاهجلا هذهب لعب نإ افسسو يذلا ر آملا فالتخا نألو ٠ضرعلا ةيواز رادقم لثم

 يبشلاو ااوزلا نإف ضرعلا يف جيوربلا ١! كلف ةقطنم نع لام اذا امأوْطّقف جوربلا قاطن ىلع رمقلا ناك

 .قناقد تس نم بيرق رمألا رثكأ يف كلذ لبق نم ظنا فالتخا يف نب ام نوكيف ريغتتو فلتخت
 يفو طْرَملا يف .ثنمنو ةقيقد كلذ لبق نم مّدي نأ أيت ام رثكأ نإف ةّيسمشلا تاف كلا دثع امأو

 نم *يش هلل نم عقبال ىّتح كلذ < يحن نأ تدرا نإف 8 .راهنلا لْدَمُم نع دعبلا ةريثكلا عضاوملا 5
 لصحت يتلا لوطلا ةيوازو ضرعلا ةيوازو سؤورلا تمس ةطقن نع رمقلا هيف يذلا ءزملا دعب ذيل

 لوطلا ةيواز رتوو ضرعلا ةيواز رتو يف هبرضاو هرثو ذخو ئقيقملا رمقلا ضرع فرعا مث هزجلا كلذل
 ؟ هه: هصقئاف سوّقلا تمل اهف هسوقف ضرعلا ةيوازا لصح اف رطقلا فصن ىلع اهنم دحاو لك "مقا" مث م

 كلف نم سؤؤرلا تمس ةحان ىلا رمقلا ناك اذا سؤرلا ثم ةطقن نع رمقلا هيف يذلا ءزهلا دعب نم

 ءرللا دب سوك سردكل اف ريثلا جزم سورلا قمح للا برقا جوربلا كلف ناك اذا هيلع هدزو جوربلا 0

 اف هلثم يف.هب رضاؤ اهرتو ثفرعاف ناصّمْتلا وا :ةدايزلا دعب سورلا كتفي ةطقن .نمنزيسلا مش للا
 هسومف غلب اف هرذج ْذَحف مب اف هسقن يف ابورضم ةمشقلاب لوطلا ةيؤازل لّصح ناكام هيلع دف لِ

 1) 168 600. م0 بابلا اذه لوا يف 761 بابلا اذه نم مدقت ايف. 2130: <« ذص مانلسل0 طاتكاتق , هل نانلخ >.
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 1 ليلا ضو يف تقلا زن راض اذا. سورلا/ كمل ةبظقن نم نوفألا ةسلث ىلا رئقلا عضوم

 ىلا ءامسلا طسو ةرثاد يف رمقلا عضوم ناك نإف بونإل ةيحان ىلا نوكب كلذ دنع رظنملا فالتخا

 لاهشلا ةبيحان ىلا نوكي ذئثيح ضرعلا يف رظنملا فالتخا نإف سورلا تعم ةطقن نم لامّشلا ةمحان

 ؛رمقلا ضرع نم قب امو سهلا ليم نم رثكحا اهضرع نوكي يتلا دالبلا يف اًدبا يونج وهو

 5 اهتتمأف ةدحاو ةمج يف ضرملا يفرم رظنم فالتخاو يَا رمقلا ضرع ناك اذإف بمرقتلاب يللا

 ناصُمنلا وا | منجل دعب لّصح اف ققبي ام ةهج ف رعاو رثكألا نم ّلقالا صُقتاف نيَلتنم اناك اذاو اًممجج

 مولءف النا دعا ىلع دوصقملا © رمقلا ءزح ناك ناو #9 .ساّقلاب هيف ىري يذلا رمتلا ضرع وهف

 ملت نأ تدرا نإف. مالا ةرئاذ يف |؟ز رج نوهتنت كفل تمس ةطقن نع كلذ دنع هدعب نأ

 هلم ناك نإف ءامسلا ليلو قش كلذ دنع قمت يذلا ءزإلا لم فرعاف قرش هلا قفالا ىلع هترواز

 10 ناصقتلاو ا ةدايزلا دعب مياقألا ضرع غلب ف هلع هدزف [ب ولج ناك ناو ميلَقإلا ضرع نم هصقناف اناهك

 غلب اف رطقلا فصن يف هبرضاو هرتو فرعاف يتب امف نيعس نم هصقناو هّمحاف لدعملا هضرع وهف

 يلا ةدوصقملا ةجردلا كلذ دنع ىه يتلا علا !اطلا ةحردو ء 4 طسو ةحرد نيب أمت ىلع همسقاف

 ةيواز دادتم وهف سوَملا تغلب ايف هسنوقف غلب ف َقْرَّشلا قفألا ىلع دوصقملا زا ناك اذا رمقلا اهف

 ءز_!ل *امهنم ةدحاو لك ”نوكتو ضرعلا ةيواز رادقم وهف يتب اف نيسببت نم كللذ صئقناف لولا
 000 لا هطئموا راج لم نم لقا ميلقإلا ضرع ناك نإو .ملاطلا هب يب ءأ قرشأ ؛[ا قفأ ىلع دوصقملا

 لّصح اهف رطُقلا فصن يف هب رضاو هرثو فرعاف ناكاه اههنيب ام لْضف نحت ًالامث لما ناكاذا

 ةيواز رادقم وهف سوقلا ل ايف اةشوتف ل مس اننفاناسلا ظتوو علاطلا نيب نم تو ىل اع هوسقاف

 نآك ناك ٠ .ميلقإ ةالا ضرغ:نم رثكا لملا ناك اذا اباوذلا ة ةفرعم نم مدقَت ايف كلذ ان, دقو ضرعلا

 كنت ىلع ٍذثيح علا طلا ءزطا وهو هل ليال ءزهلا ةيواز فرعاف بدلا قفأ ىل !ء دوصقملا ءزهلا

 98 قفا لع ءزللا كلذ ةيواز وهف غب اف قرشل ما قفا ىلع ءزملا ةيواز.ابب 9 يتلا ةموسرملا ةهجلا
 نت نع لثح هدب نإف ءاهسلا لع يي لع دوصقملا 040 دل ناكاذا هآو ل .برغملا

 ث

 لمملاب جرخت هديواذو نيعست نم ءاهسلا طّسو يف دوصقملا زم عافترا صني ام رادقب نوكي سورلا

 1) 2ععدأ 12 هملزععي. - 2) 600. ن وكت ىلا - 3) 26686 ذم
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 لفل

 أضبا سؤورلا تمس ةطقن ع نع دوصقملا ءزجتل يذلا دما ننوق ءازابساع اخ مم هظمحاف ضرالا نع

 ادبا هيلع دِزف ناوثلاو قئاقدلا نم لصح ف يناثلا لود ف موسرملا سمشلا لشن فاللتخا نم .

 لخذأ م هظمحاف لإ اف ريما نم ضرالا نع ءسمشلا دْنب يف عقو ام لجأ نم هنم نن 00

 ناك ايف نها وداقذ نم كلاثلا لودجلا يف اهتازإب ام ذخ مْ يوملا لوح ىلا نستقللا ةهحام

 كاللكل فاتح اهب يلا 3 ةرالغ 1 ىراغلا نم هردقب زف ناك اف نيت ىلا هسف 1 هواافنم فرعاف

 رظنم فالتخا مَ اف تظفح يذلا ىل لع هدزف لصح اف برقالاو دسبالا اهدي نيب ايف سمشلا رظنم

 ضرالا نع دببلا 0 بسحب ب عافترالا ةرئاد يف ”اهرظنم فالتخا.ونهف نياتعلا نيَذه 5001

 لمعلا رخل ف 57 ا يذلا عافترالا ةرئاد يف رمقلاو سهلا رظنم فالتخا نم كلذ صقناف

 يقيقللا سنشلا.عضوم دنع رمقلل رهظي يذلا وهو عافترالا ةرثاد يف رمقلا رظنم فالتخا وهف يتب اذ

 يف رمقلا رظنم فالتخا يف هبرضاو اهرَتَو فرعاف لوطلا ةيواز ذخ مث كلَع نكيلف هيلعو هأظمحاف
 ١ ١ . ص 5 3 , . ع

 رمقلا ءزح رظنم فالتخا وهف لصح اف نيتس ىلع همسقاف غلب اف تركحذ يذلا اذه عافترالا ةرئاد

 خافنتألا : را يف رمقلا نظنم فالتخا يف هبرضاف ضرعلا ةيواز رثو ذخ "مث هظّحاف لوطلا يف

 ملت نأ تلش تش نإو 9 ٠.ضرعلا ف ,رحقلا لظنم تفالعنلا وبف :لصتنااي نيتساو اع منت ام مقأو ضنا

 ايتن ةدمناو لك نوكت مكض رعلا ةءواز رتوو لوطلا ةيواز او ىلا 3 59 كلذو * عر ةهحب

 ةرئاد يف رمقلا رظنم فالتخا نم هدب تذخا ءيش نم ناكاف رطْقلا فصن يه يتلا نيّتسلا
 فالتخا وهف ضرعلا ةيوازأ لصح امو لوطلا يف رظنلا فالتخا وهف لوطلا ب وال" لصح اف عافتزالا

 رظنملا فالتخا دزف كلذ َتْفَرع اذإف نيرادقلا يف دحاو ىّتمْلاَف تأمع نّيهجولا يأبو ضرعلا يف رظنلل
 ملاطلا نع رمقلا هيف يذلا ءزإلا دعي ناك اذا توما فار يقشحلا رمقلا عضم ىل اع لولا"

 نع رمقلا هيف يذلا ءزإلا دعب ناك اذاو برقا قرشملا قفأ ىلا نوكب ذثح رمقلا نذل فيلل نو لقا

 ذئنيح رمقلا ْنأل ئقيقملا رمقلا عضوم نم لوطلا يف رظنملا فالتخا تصّمن نيعست نم رثكا علاطلا
 -َ ع نا : 2 ل ا

 ىري يذلا رمقلا مضوم وهف ناصُةنلا وا ةدايزلا دعب رمقلا عضوم لّصح اف برقا:برغلا قفأ ىلا

 ناك نإف رظنت كنتأف ضرعلا يف رمقلل رظنملا فالتخا اًمأو .لوطلا زيسم يف حوربلا كلف نم هبف

 1) 000. هقث س 2) 000. رظنم' - 8) 000. قلا- - 4) »وهنأ ذه

15 : 
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 4 هي ١ ..نيع #١ © ص

 رمقلا ةضاح ذخ مث هتهج ىلع اههنم دحاو لك نم لصحي ام ْتْن اف سداسلاو ساانللاو عبارلاو ثلاثلا

 اهيضصن لنحو نش نم اهضقناف بق نم رثكا تناك ناو اهفصن ذل فق نم. لقا تناك نإف ةلدعملا

 "|, ام دهيو لوادللا ءاع نم ددتلا يَرطسي يف هاتسدأفبكل لص نيتصنلا نيذه يأف.ىقب
 5 نم لّصح اف زيودتلا كلف امهيلع مكوملا نماثلا لّودكلو عباسلا لوْدَجا يف ةموسرملا قئاقدلا نم

 نسماثلا لولا نم لصح امو عبارلا لوذملا نم" تذشا: ىتلا قئاقدلا يف هبرشاف عباسلا لوذإلل < ة*

 نيّدس ىلع هتسقأف امهنم دحاو لك نم عقجا اف سداسلا لّوْدملا نم َتبثأ يتلا قئاقدلا يف هب رضاف

 نم لضح امو ثلاثلا لود نم َتَبْنَأ يذلا ىلع هدزف قئاقدلا نم عباسلا لَوْدَطل نم لّصح اف

 ” ب ليت نأ تاع ناو. .سسالا لوذملا نمت يذلا :نلع هدزف قئاقدلا نم: نماثلا لودملا
 !0 نسم ثبثثا امم هرْد تذخا ناك امف نيس نم نكي 3 يباسلا لودبلا قئاقد رادقم رظنتف ىَرخَأ

 تصح يتلا قئاقدلا دادقم ىلا تظن مث ثلاثلا لود نم تبثا ام ىلع هتذِزف عبارلا لود نم

 ا دبيم اعزئا يذلا: قع ةينلا كلترْدَم تذها ناكاف نيتس نم وه 5 نماثلا لوذَطل نم

 غلب اف .تْبصأ تام نيذه أب دحاو ىَّمْلاو ساخلا لودإلا نم تبا يذلا ىلع هتدزف سداسلا
 رمقلا رظنم فالتخا رادتم وهو هلاع دي يذلا دب امهنم دحاو لك سماخلا لودلاو كلاثلا لودهلا

 /5 ام لْضَف فرعاو امهمحاف عافتزالا ةرئاد يف ريودتلا كلف نم برقالا دعبلاو دعبالا دْمبلا يدح يف

 ام ىطسولا ايهتكرجب سمشلا نع رمقلا دنب ذخ مث .اميج سمثلاو رمقلا رظنم 'فالتخبا وهو امهنيب

 نوكيل هئارو وا همامأ نم برقا ناك اهيا ىلا هل لناقملا ءْرِللا نم امِإو طسوألا سمشلا ءزِج نم

 نم هناذإب ام ذخو ضبا لوادجلا كلت نم ددَملا رط.- يف هلخدأت لّصح اف اءزح ص دبلا ةباغ

 نم اهرادُمم فرعاف قئاقدلا تناك اف جرانللا كللفلا هيلع مقوملا مساتلا لوذبلا يف ةموسرملا قئاقدلا
 4 34 3 3 .٠ .٠ 2 : : .٠

 20 كرما نيذللا نيلدعملا سانا لودجلاو. كلاثلا لودلا نيب ام لّضف نم هردّمب ذخم ناك اهغ نيتس

 يذلا لدمملا ثلاثلا لولا ىلع ادبا هدزف قئاقدلا نم لضفلا كلذ نم كل لصح اف ايهظحب
 هدعبو رمقلا عضوم بسحب عافتزالا ةرئاد يف اميج رمقلا» سمشلا رظنم فالتخا وهف“ غلب اف تظنح 4 *»

 1) 000. افالتخا اهو
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 تاك نإو ءامسلا لفطو يف يذلا ءجلا لم قا نحت نأ وهو باتكلا 500 ِف مدقت دق كلذ ناك

 ناصقتلا وا ةدايزلا دعب مياقالا ضرع غلب اه هيلع هتدز يبون ناك ناو ميلقإلا نضرع نم هتصقن ًايلامت
 ثدزاو لايك اةلهجلا/ ممنون "1: ناك قاف ءازذلاطقو وجب عافترا وهف يتب اف نيعسن نم هصقناف

 نيعست نم هضقناف اخيه ام نأقناف قملا كلذ نم لقا. انلبلا نضرح ضيف هنا رف: حيت ا

 ام تفرع اذإف ٍباَّسلا سوكمم ٍذئيخ وهو لاهّتلا قفأ نع ءاهنللا طسو ءزح عافترا وهف: ىتب انف 5

 نيب ام تو ىلع هنسقاف لب اه رطقلا فضن_ يف علاطلا نع دوصقملا ءزإلا دب رثو برضاف كل تْفصو

 فص ىلع هسا غلب امف ءامسلا طبسو ءزج عافترا رتو يف هبرضاف خلب اف ءامسلا طسو ءزجو ملاطلا

 نيتهللا يا يف تقولا كلذ يف دومقملا ءزإلا عافةرا و_هف سْوقلا تاّصح ايف هْسّوقف جرح [يف رطقلا

 عافترا صا م هب هّتفرع يذلا هرتو ظفحاو هظّمحاف ِبْرْمَملا يف وا قِرَْملا يف ينعأ قفألا نم ناك

 ملعت هف هظفحاف قل تدءس ة_طقن نع دوصقملا ءزجلا ندوه يقب اف نيعست نم دوصقملا ءزللا 0

 ذوصقملا ءزطا دعب ناك ناف نإف ذ رأظنا م .لوادلا هذه لق نم عافترالا ةرئاذ يف ر آلا فالتخا ادعم

 لوطلا ا طَمف ضرعلا يف رآفنملا فاللئخأ مه كلذ دنعو ةْعاَق ةوازلا نإف ةحرد نيعسأ علاطل | نع

 تعب ناك ناو نطرتلا يق رظنلا فالخا وه عافترالا ةرئاد يف لص يذلا رظنملا فالتخا نوكيو

 ؛ ةار“ نم رثكا ناك نإو ىقبد 5 تأءعو نيعست نه هّنْصَعن نيعشت ن « لقا ملا ااطلا نع دوصقللا نا

 ناصقنلا وا نيعسا لع ةدارزلا ذخأت نأ كلذب لكعلا هحفو .ىقبس 5 تامعو نيعسا هنم تصقن نيعسل 5

 كاثرمأ ئذلا زتؤلا وهو ةعانسلا' كلت يف دوضقملا هلا عافثدا تو يف ةبرشتو هاو فزع أهنم

 رطقلا فصن يف هيرضاف ب او علاطلا ن نع دوصقملا ءد1و - و لع ها .ةأف 0 هينلأ هظفحب

 سوقلا تغلب اف ه سوف حجرخ اف ا < ةطقن نع دوصتملا ءزملا 5 تو ىلع هعشاف غلب ايف

 ةيوازلا رادقم يه يتلا !؟زج نيعستلا نه هصقاف ةئاقلا ةدحاولا ةيوازلا مدمج عيمج نم لوطلا ةيواز رادقم وهف

 ع عافترالا توك أ الإ ةيسلأو هاهج ع كلذ عينج 00 نضرخل هلا ةيواز رادو يف ان ةئاقلا 0

 نعت ىلا اهماقو ضرعلا ةيواز لول نم كل لّضحت ينلا سوقلا ريصتو رع لا نكسفلايعلا قفأ

 ضرع نم قنا لملا نم رثكا اهضرع نوكي ين البلا والمال اقل أهئالو .لوطلا ةبواز

 كرما يذلا ب 1 تيس هلق نعرمقلا هف يذلا دوت ءررطا دم 55 لخدأ مم .ًالاهش ناك اذا رمقلا

 ام ذْخو نيءزجب لضافتملا ددملا رْطَس يف عافترالا ةرئاد يف رمقلا رظ:< فالتخا لوادج ىلا هظفحب
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 غل ف لّدعملا ملضلا نم ظوفخلا فص رثكأ ناك ناؤيا للملا مألا ىلع تظفح ام وذو 'نيمسلت
 3 َّس س - 00 تاوس 98

 أم فعضص نم ةصحلا يىهف يق ف نيكس ن4 ادبا هصقناف ناضمنلا وا ةدارزلا كعب لدعملا ملضلا
 نيب

 ةققد اهنم .ةجرد لكل صقناف ىقب اف ريودتلا كلف فارحناب لدعملا رمقلا رطق نم هّصُقناف نيزكرملا
 نييجسلا دعب فرعي بايلا اذه ف يذلا لوالا مسرأا كلذبو ٠.ضرالا نع رمقلا 5 وهف يق امو © 80, دب 7 .٠ 2 ٠ . 5 95 . 3" .2 ١

 ها 4 99 . تان 5: 5

 لدب سمشلا نيزكرملا نيب يتلا مب رلاو فصنلاو قئاقد مبزالاو نيءزإلا تأمعتسا اذا ضزالا نع

 ضرالا نع نيل نسا نجيزوخر طع ددألا ياطويل: هضاب يع ينل 9 ءازدلالا ةسمّخلا

 مدقتلا باسملاب مولعملا اهعضوم نسج ضرزالا نع سمشلا 7 وهف غاي اه ةادك ومب جا يف هي ل

 عافترالا ةرئاد يف © رمقلا رظنم فالتخا فرت نا 00 نإن# .يريودصلا لكشلا يف ركذلا

 ةطقن نع رمقلا دعب وهو نيعست نم عافترالا صقنب ام فرعاو ديت ' يذلا تقولا يف رمقلا عافترا ذخت

 ةيقيقد رتولا نم ةجرد لك نوكت ةدحاو ةقيقد يف هبرضاو مهن دحاو لك رثَو فرعاف سورلا تمس
 هصقناف عافترالا قوي قناقدا وف لئمبسا]ذ ضرالا.نطق شي اذقم نه يذلا ”دخاولا»ءزإا:ىلا مجرو

 ةطقن نع رمقلا دعب رو قئاقد برا مث هظّمحاف لدعملا دعبلا وهف ىتب اف ضزالا نع رمقلا دعب نم

 ادار قئاتد وف لّصح اف تظف> يذلا لّدعملا دمبلا ىلع همسقاف غاب اف َنيَّتس يف سورلا تعم

 مسد دقو رمقلاو سؤرلا تمس ىلع زوجت يتلا عافترالا ةر راد يف نمقلا رظنم فالتخا وهف سوقلا تفل

 .دحاو دعب سمشلل هلعجو رمقلل ةروكذملا ةعبرالا دودحلا يف لوادجلا يف فالتخالا اذه رْدَك سورطب .

 اهانّدَسَر دق يتلا لوادهلا كلتب عافترالا ةرئاد يف 6 رمقلا رظنم فالتخا فرعت نا تدرا اذإف

 لوطلا يف جوربلا كلف نم هيف ىَري ئذلا رمقلا عْنيْوَم كلذب ملت ىتح ةهللا كلت ىلع اذه انباتك يف

 ءزبللا فرعاف عافتزالا:ةرئادو جوربلا كلف عس اطاقت نم ثدحت يتلا اولا يبا لي نا قم نيفرملاو

 كلف ءازجا نم عيلإللاب ءزإلا ينعأ لا قفأ يف قفت هن يذلا ءرإلاو ءامسلا طسو يف قفّشن يذلا
 ام رادقم فرعا مث دودحلا ميلقإلا يف ضزالا قوف هنف رمقلا نوكي نا أنهت يذلا تلا يف جوربلا

 دوصقملا ءزإلا نيب ام اًضياو جوربلا ءازجا نم ءامدلا طسو يف أّيهتن يذلا ءزإلاو' علاطلا ءزلللا نيب. 4 0

10 

15 

 ناو فصأ م ءامسلا طسو ين قفتي يذلا ءزجلا عافترا فرعا مث ملاطلا ءزملا نيبو رمقلا هيف يذلا

 1) 000. عيرو فصنوز 8[1 ةمل8 عبرو - 2) 000: دكوم حل 2 3) 000. دحاو وزج
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 هيلع ذزو هلم يف هبرضاف خلب اف نيس ىلع هدف دّدَملا ماقرتو نم لصح !ف هظَمحاف ب اف رطقلا
- . : 

 .كترما يذلا دذعلا ناك ناو .كلذ نم مهما ام رذج ذخو هلثم يف ابورضم دبدعلا تو نم لصح ام

 ىلا ددسلا ماهل ىقبي ام رتوو هرتو فزع: ىتبتراق قيمبت هلم قلق نيت ب يوما لطف نا

 هَصْقتاف ددعلا تول لصح اف رطقلا فصن ىلع هئسقاو هب ٠ يف نيرتوا نم دحاو لك ب ِرضا مث نيعست
 يف ابورضم ددلا ماقرتول لصح ام كلذ نم مهتجا ام ىلع دزو هلثم يف هبْرْضاف ىقب امو نيّتس نم

 يف ضزالا زكرم نع هدب ينءا رمقلا رطق وهف نيرذإلا دحا نم لصح اهف متحا ام رذج ذخو هلثم

 رمقلا دعب وهف يتب ان ةقيقد دعبلا اذه نم ةجرد لك نم صُقناف نيطسوالا لابقتسالاو عامجالا تقو

10 

15 

20 

 8 0 ا 0 4 3 هما | م . 5 1 75 ٠

 - م 0 2
 هدنزت نا كترمءا يذلا وهو اهنم سمادلا لودجلا يف رمقلا ليدعت لوادج نم عبارلا لودلل قئاقد

 ١ هو ا ع
 ليدعتلا ةلمج ىه يتلا ةققدلاو ءازحا ةسملا ىلع ادب أ هدزو ميوقتلا تقو يف درمملا رمقلا ليدعت ىلع

 “6601071 ةسمخلا َلَدب هأرطتساف ”فرحتلا ريودتلا كلف رطق فضنومهف غلب اف فّصنملا هرثو فرعاف' لب اف درا د ول ا

 . مث هظّمحاف ريودتلا كلف فارخنإ لدمملا رمقلا رطق وهف لصح اف اهنيمب ةهلا كلت ىلع ”ميرلاو ءازجالا

 هني لتعأف .ف.ىلا“ " نم ناك تانفا طسوالا اهي شقلاو:نسثلا نيب. يذلا, قتشملا انهبا 3
 ددملا ناك ن اؤزظنت نأ: كلذب :لمتلا هضو ين اه: لاو ام نم هططاه بع لأ تت نسر ١

 و فرعاو نيعست هنم قلأف نيعست نم رثكا ناك ناو ص نم هصقناف س نم لقا هب لمعت يذلا

 هزتو تفرع يذلا ددعلا كلذ دومللا 2 مسألا اذهب هظّمحاو لؤوالا رتواوهو كل قفا نيذه. يا

 هنا.رهظ دق يذلا جيزالا كلفلا رطق لص ل مم يناثلا زتولا وهو ىقبي. ام رتو فرعاو نيمست نم
 ا

 مث] ةققد نورشعو تسو ةجرد نوتسو ناعو ةثاعبراو نافل أ وه كلذ ملسو هلثم يف هب ٍرضاف ام طم

 مف رطالا فصن ىلع همسقاف غلب اف نيزكرملا نيب ام رادقم ىه.ىتلا ة طب ي يف .ىناثلا رتولا *ت[رضا
 0 7 5 ” ٠ ع ا 0 ٠

 ةقيقدلا نيرشعلاو تسلاو ةجرد نيتسلاو يناهلاو ةناعبرالاو نيفل الأ نم هصقناو هلثم يف هبرضاف لصح

 ةققد ةرشع مستو ءازجا ةرشع يف لّوالا رولا برضا مث هظّمحاف لّدعملا ماّضلا وهو هرذج ذخت يتب اذ
 نم لقا هب تليع يذلا ددعلا ناك نإف .هظّمحاف لصح ايف رطقلا فصن ىلع همسقاف غلب اف ضيا

 1) 260هوؤ ص 00. ع 2) 31155 0هقاتطأب, 1136 56قالأاتأ2 16عدطأاتت» 12 202062610هتطاتق 40 761810126111 ..

 3) 000. ةذضع ة7تا1ا110. - 4) 12 0 ب (ةصااتتم 1ةعتااد. ل )5  000. دي ه
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 :  تريك ين ةلعلا نإ نيفثلا ,ىفوك يف ةلملا وه <. هفوسك يف ةأعلا وه سيل رمقلا ناكاذا 1

 اذا امسالو رمقلا نم هبرقل رثكأ دراطع ”يف هنأ ريغ دراطممو ةرهزلا يف سوسح اًضيا فالتخالا اذهو

 هدعب يف رمقلا رظْنَم فالتخا لثم كلذ دنع نوكب هرظنم فالتخا َنإف برقالا هدب يف دراطع ناك

 "دات لع وهو ةدوكذللا ةثلثلا نم اهريغ يف وه م سوسح ريغ اهف هنأإف  سمثلا اًماو .دمبالا

 5 ” دكر نع لئترلا نيش دن اهلمج يتلا ةرشعلاو نيتئاملاو فلألا ىلا دحاولا ةبْسخب سويلطب

 يف ل خد دق سمتلا رظنم فالتخا نأل 8 ةقلا سمشلا عضوم اًمفاوم ير لا مصوم دجنو

 دصربراهنلا لدعم نع هدنبو جوربلا كلف دح مل اغِإ ناكذا دصّرلا تقو يف سمشلا باسح
 نع !ةزج نيّتس زكرملا جراخلا يرمقلا كلفلا نم دعبالا دعبلا ةطقن نأ مدقن اهف رهظ ناك دقو سمثثلا

 '00 113 دلعي ضنالا مَع نعرمقلا دعب ناك ادحاو كن نضرالا رطق فنضن ناك اذإف.ضرالا زكر

 10 [سسدَسو هازجا ةّسحريودتلا كلف رطق فصن يه يتلا *عرلاو ءازجا ةسمخلا نوكترادقملا اذهبو !ةزج
 دمبلا ةطقن يف ريودتلا كلف زكرم ناك اذا كلذأو .انأو ءازجا ةرشع هلكر يودتلا كلف رطقو سرقتلا
 ةطقن يف رمقلا ناكو وايبنولا تالي انما تاعاتجالا تاقوا يف كلذ أنهتو جيراخلا كلفلا نم دسالا

 لفسا يف ناكااذاو لّوالا َدْللا وهو يدس ضرالا نع دعبالا هدعب ويس كلف نم دعبالا دعبلا

 ةطقن ىلع ريودتلا كلف زكرع ناكاذا اماو يناثلا دا وهو ”ن غ ضرالا نع هدعب ناكر يودتلا كلف

 15 رادقملا كلذب. كلذ نوكحرو نك فل. ضرالا دو نع هدعب نأ ناب ناك دق يذلا برقالا دعبلا

 ةريودت كلف لأ يف رمقلا ناك اذإف ءالتمألا ينج نع يذلا رمَّلا_يعيب ت يف كلذ أهي امناو "ع
 ”0 اة فودتلا كلف نم هبرق برقا يف.ناك اذاو كلاثلا دل! وهو ٠ "+ ع ضيالا نع هدم ناك 4 هةر

 اذإف تالسألا ةدلنع نوكت دودح ةقرالا 5 هذه نيب ايفو .عبارلا تملا وهو ” + ضزالا نع :

 اهب لّمعاف فق نم لقا تناكن إف ةادملا ىقلا ةصاح ذم ضرالا ن نع رمقلا دعب فرعت نأ تدرا

 0 ددملا ناك ن إف رظنت نأ كلذب لَمملا هجوو ىقبي اب لّمعاو بش نم اهْضْظتاف فق نم رثكأ تناك نإو
 05 ب رضأف نيعست ىلإ ةماتل نقى اام رتوو هزتو دف نيقست: نم. لقا هب لمت نا 59 رمأ يذلا

 فص ىلع هم امهنم دحاو لك نم ممتحا اف ريودتلا كلف رطق فصن يه يتلا هب ٠ يف نيرتولا نم

 1) 000. اغا - 2) .2هءوؤ6 ذه 000. - 3) 000. رمقلا - 4 000. ةنصو ةسانقدلم. - 5) 000. ن 2

 6) 00: طن دس 7204 جعجع 8)» 04 24 ب 9 00 44
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  05ةئاملا فصن ىهو ةرئادلا فصن يه يتلا علاطلا نع ص دعب كلذو جوربلا كلف نه براقلا

 كلذ دنع رظنأا فالتخا 00 كلفنا اراوز نم ةؤئاقلا ةيئازلا زاد وعز نينالاو 3 2

 نكات ف اي دونا ةفيستلا اطنخ ىلع نوكب 5ك. نأ كلذ“ انهت الو قرط هيد هاي ضرع

 امهنم ةدحاو لك نا كلذو يدبإلا لاو تالظرتتلا لوا ينغأ نيلقنملا يتطقن رهو جوربلا كلف نم

 ىلع نازيملا لّواو لَمْعا لوا ينعا نيل ادتعالا ىت وطقن ىدحإ تناك ءاهبلا طسو طخ لع تناك اذا

 ةدحاو لك ع يك اءاوزلا تناك كلذلو 6 5 ِق ين جملا 3 لع َى م قرشا قيقا

 تّرْدصف اباوزلا تفاتخاو غو تدشن اول نيش سا تدازف قفالا نع 0 تفلتخا ءاهسلا

 ءامسلا طسو طخ ىلع سوُقلا رخآا ىلا ناطرَسلا لوا نيب اهف جوربلا كلف ءازجا نم ناكاف تالئفو

 ام ميلاقالا رئاش يف مأطي جوربلا كلف. نم براغلا ءزهلاو ملاطلا ءزإلا نيب ايف فصنلا عضوم َنإف

 ءازوجلا رخا ىلا يَا لّوا نيب اهف كلانه اهنم ناكامو برغملا ةبحان ىلا ءاهسلا طسو ظخ نع

 يده يف رظنكا فالتخا يو قرْشَلا ةّهج ىلا ليم كلانه براثلاو .علاطلا ةنيب نم فضتلا نإ
 نزلا دب ناك اذا كلفلا يحاون يف كلذكو امم ضرعلاو لوطلا يف ءامسلا طسو طخ يف نيلملا

 نوكتو عاق نم لقا مّمت كلذ دنع ةيازل نآل ص نم لقا وأ نس نم رثكا علا !اطلا نع دوصقملا

 ةيواز ماتل ىقبي ام رثو ىلا ةيوازلا رو ةبسنك لوطلا يف هفالتتخا ىلا ضرعلا يف رق فالتخا ةّبشنإ
 نوكي يذلا رظْدَلا فالتخا برض لم اًممج اذا هسفن يف نيفالتخالا نم دحاو لك برص مف ةماق

 يف رظملا فالتخا لَم اَدبأ نوكيو .هسفن يف عافترالا ةرئاد يف رمقلاو سورا تْيَس ةطقن نيب اهف
 تمس ةطقن نم ءامسلا طسو ةرئاد ىه تناك اذا ةرئادلا هذه هعطقت يذلا ءرْلا ةهج ىلا ضرعلا

 وكم ينعأ هلا الثام رمقلا 000 قفالا ةحان ىلا لوطلا يف هفالتخا لمو سورلا

 اذه ةفرم ىلا مطقي يذلاو .رخآلا ىلا هنم برغلا وا "ققرشلا قفالا كلذ ىلا بقلب النام رمقلا

 ةطاحالا نود اهتفرعب ةطاحإلا نكت ال هنإف ةّيسمشلا تافوُسُكلا ةلع وع رمألا زثكأ يف فالتخالا

 ةجاح هللا انل تسيلف ةيرمقلا تافوسكلا يف اًماو .قفالا عضاوم لك يف فالتخالا اذه رادقم ةفرعب

 1) 000. 300316 ام - 2) 000. تصقنا - 8) 000. لي لس 4) 000. لثم انأ وساتست 1ظك3.
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 سش ىلا“ فق نف تناك نإو جوربلا كلف نم لاهشلا ةهج يف ”ضرعلاف نق ىلا ” نم ضرعلا ةّصح
 ةصح تناك نإف طنا :هتيبن ىف طب اه مأوه دعاص مآعت مأ مث نا تدرا اذاو بولا ةهج يف ضرملاف

 وهف فت ىلا ص نم تناك ناو لامشلا يف دعاص ضرعلا يف ”دئاز رمقلاف ص ىلا * نم ضرعلا
 0 نيمو بونألا ” ف طباه ضرعلا يف دئاز عد دل نمو لامثلا نم طباه ضرمعلا: يف صقان

 5. نأ ىلا يلامث وف ناقل قرف انا قنا نإ ملا يوكل خمادمام شرملا يف سقان سش ىلا

 ”00000 سيار ةدمعنآل سارل ىلا نمت نا ىلا ونحوه كنالا َرواَح اذإفب كمَّذلا ىلا يهتي

 .هللا ءاش نإ بونجلا ةمجان ىلا هنذابع نوكيا كن َدلا ةدّمع نمو لامشلا ةمحان ىلا ا

10 

 ضرب هنع يذلا ببسلاو ضرعلاو لوطلا يف رمقلا يف ضرع يذلا دا فالتخا ةفرعم يف
 كتيلذو باسحلاب كللذ ةقرممو»

 يذلا مضولل سايقلاب هيف ىَري يذلا هُمْضْوُم فلاخي ام رادُمم وهف رمَقلا رظْدَم فالتخا امأ لاق
 /5 كالفأ دنع هنم مظعأ رمقلا كلف دنع ضرالا ردق نأ كلذو باسملاب هيلع لد يذلا ةقيقملاب هيفوه .

 "00 ليلك تبيع ضرالا رْدَق نوكف جوربلا كلف ىلا يمت نأ ىلا اي ميول كاي كلا راش

 رظفلا 3-35 اىفإف يقيقملا رثلا عضْوَم وه يذلا جوربلا كلف زكر وه ضرالا زكر

 "000 رعت كلذ رادتمو راسب الار ظنم عضوم وه يذلا اهرهظو ضزالا زكرم نيب ام فالتخا

 عم فاتخيو كلذ مو سحلا نيب أو هريغ ٍفف هنم زثكا رمقلا يف رظنلا فالتتخا راص كلذلو ضرالا

 )000 النا لبق نم يناثلاو ضرالا نع رمقلا دبا فالتخلا لبق نم امحدسا نفتح نييبسب هعوقو

 قسقألا بطق ىلع زوجي *نا ىلأ عافتزالا ةرئاد يف كلذو كلفلا يحاون يف سورلا تمس ةطقن نع
 نيب 5 فصنلا يف ةرئادلا هذه ”ةطقن يذلا عضوملا ناك اذاو .قفألاو رمقلا ىلعو ا تكدس و

 1) 000. رخالاف دعت 2) 000. طلع هن آمنه ادياز, ادعاص اطباه (8 ,١١ 18). - 3) 000..-نم - 4) آ6-

 عمج01112 201135 116 ان قلازء 05668 زوجت - )5  11هلئانو 6 2 (ماهتثم : ةطوءلسللا) و: 220. .8 ,١١9



لل 05 نحو يلامّشلا دّمعلا مضوم ةفرعم يف
 يه زاول

 بولطملا تقولل هطسو يرختساف َسْأَرلا ىَمَسْيو ّيلامَّتلا ممل عضوم فرعت نأ تدرا اذا لاق

 دقعلا مضوم وهف يتب اف ةجرد ىش نم ادب هاف غب اف طاسؤوالا جارتسا يف روك ذملا ميلا ىلع

 نّذلا ياهو :ىيزجا دقعلا منوم اناو. مهلا يلع لك لوا نم هلأ ولا 7 نم يلامشلا

 ءهنع *ْغورَي ال ةحردب موش وا ءز لباقمل فا تسلا زق ' ىلع يان

10 

 .اهتاهجو جوربلا قاطن نع رمقلا ضرع ةفرعم يف

 مول سأرلا عضوم ُصُقتا جوربلا قال نع هدب وهو رمقلا ضرع فرعت نأ تدرا اذا لاق 45

 6 77 ىَتَضأا رمقلا عضوم ىلع دوف تش نإو .ضرعلا ةصح وهف يتب اذ ئقيقملا موقملا رمقلا 3 نم

 نيرا هيرشي دا لصح اف اًرود هئم ت تقلا رود نم رث | ناك نا غاب اف سارا 27

 نم دّدَملا يرْطَس يف اهأنْدأَد ناك نيتهِلل يأ ضرعلا ةّصح َتْقَرَع اذإف .ادحاو يَرمألا يف ىملاو

 هشارم و يغ النم اهنرتلا ضرع هيلع كوم سداسلا لّودِلل يف اهئازإب ام ذخو رمقلا ليدعت لوادح

 ف هب رضأف ضرعلا ةصح رثو + اذ ا دعا # تأش نإو ف ٠تقولا كلذ يف

 لصح اف نطل بنطل نوع هنيرلا# ختايوطالا اي قو يه يتلا ةققد ةرشع ثآثو ءازجا ةسمخ

 تناك نإف رظناف ناك نّيهجولا ٍيأب رمقلا ضرع تفرع اذاف رمقلا ضرع وهف سوقلا تم اف هَسْوْف

 1) 000. 20016 فصن - 2) 00. غوري

45 



 سمشلا طسو صٌقنا م تقولا كلذل ابضيا نما طشو فرعاو موب تاعاسو ةعبرالا باوبألا

 , نبل دوج نوم زك سنا ناك نإهأ مالم دملا وهف مَ اف هقيضأت يت امه رمقلا طسو نم

 قئاقدلاو ثلاثلا لود يف هئازإب ام ذُو رمقلا ليدمت لوادج نم دّدعلا يَرْطَس يف يقابلاب لخداو
 لّصحي يذلا نأ ينغأ همسأو هتدح ىلع امهنم دحاو لك لتجاو عبا ءارلا لودلل يف (ًضيا كلذ ٠ ءازاب يتلا

 7 اواو وت جارا لوذجلا نم لصح امو ةصاخلا تحت هن 0 و وب تاعك

 ةحرد فق نم لقا ليدعتلا هب تفرع يذلا فمْصملا دْمبلا ناك ن إف رظنا مث ةّيحان اهتبئاف فالتخالا
 اف ةصاللا نم هّْصُقناف ةحرد فق نم رثكا ناك ناو ةصاخلا لع ةصاخلا ليدعت نم كل لّصح ام دزف

 ١ الا ووأطتل يف اننهلظم لطف لدتا ةشاطلا ئهف ناصُمُتلا وا ةدابزلا دمي رمقلا"ةصاخ ْتَنْ
 ناكافف ٍبرَألا دْملا هيلع موسرملا سماخلا 7 يف اهنازإب ام ذخو اًضبا رمقلا ليدعت لوادج

 0 موسرملا يناثلا لولا يف ةلّدمملا ةصاخلا كلت ءازإب ام ضيا ذخ مث عبارلا لوذطل قئاقد تحت هنأ

 نم عبارلا لَوْدَلل قئاقد رادقم فرعا مث ةيحان هنأ درا هدمت وهف لّصح اف درا ليدعتلا هلع

 يف َتَبْثْأ يذلا نم ذخغ رثكأ وا كلذ نم لقا وا نأ وا امير وا امض تناك نإ اهتّبشنب اهو نيّتس < 3

 بكرملا ليدعتلا وهف غلب اف َتَنأ يذلا دّرْمْلا ليدعتلا ىلع دبا هدزف ناكاف ردّ, ساخلا لود

 ةققدب ولو ةجرد نيناثو ةثام لع ةلدعملا اهتصاح تداز اذا رمقلا طسو ىلع بكرم ليدعتلا اذه دزف

 15 وسن لن ناضُمناا وا هباع ةدابزلا دعت رمقلا ظسو غلب ايف ة ةجرد فق نم لقا تناك اذا هنم هْضّقناو

 جرخت مّدقتملا مسرلا ىل اء لّمْلل لوا نن . هقلاف جوربلا كلف نم هيلع ىَري يذلا يقيلا رمق رمقلا عضوم

 ةلدهلا رمقلا ةصاح تناك ن إف 6 رظنا مث » للا ءاش نإ هفوه يذلا جبل نم ”ةققدلاو ةجردلا ىلا

 ناك هم ىلا * نم تناك ىّتمو هن: صقإن وهف رثكأ تناك ناو ريسلا يف ةدئاز رمقلاف فق : نم لقا

 طسوالا ريسملا نم رثكحا هريس ناك تق ىلا هم نبم 0 طسوالا ريسملا نم لقا هريس

 90 ريسملا نم لقا ةرودلا مات ىلا هد نمو طسوالا هريسم نم رثكا هريسم َنِإف هس ىلا فن نم كلذكو

 م را اذه ىلع ضنا سمشلا كلذكو طسوالا

 ريب

 1) 000. رود نم - 2) 000. و ةجردلا هدصناان[.2 - 3) 4 ادياز 34 208668 اصقان
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 وتيم ؛ناكااغ اهدا ميقتسملا كلفلا علاطم يف جوربلا جرد نم هئازإب ام دخت غاب اف علاطلا ةحرد قفاوي

 ذخو يناثلا تببلا لوا هب تفرع يذلا ددعلا ىلع ضيا ةفعاضملا ناءزالا ةّسقب دز مث ىناثلا تببلا لوا

 .ثلاثلا ثيبلا لواوهف ناك ميقتسملا كلفلا علاطم يف جوربلا جرد نم كلذ نم عمتجي ام ءازإب ام

 ةحرذ قفاوأ ثلاثا تببلا لوا هب تفرع يذلا ددعلا اذه ىلع نامزالا ةّمقب تدز ول كلذكو
 سداسلا لّواو رشع يداملا لَا ريظن وه ساخلا لوا َنإف توبا هذه لئاوا تقرع اذإف :عبارلا 5

 ىنعمو ثلاثلا لوا ريظن مساتلا لواو يناثلا تببلا لوا ريظن نماثلا لؤاو شع نايل لوا 2

 وق دقق اذه تأَف اذإف هنم ةجرد نيناو ةثال يزاوملا كنا رطق ىلع هل لب : املأ فر .:1ا وه ريظُتلا

 نانو علاطلا لبق نم © تاعاسلا ةفرعم اماو 9 .جو ىلإ لزج نمازشع ينال توسبلا لئاوا

 نإف اًراهن تن 57 جوربلا يلاوت ىلع اهتريظن ىلا سمثللا ةجرد نيب ايف ناك نإف ضورفملا علاطلا رظنت
 يا اراهن تقولا ناك ن إف .السل تقولاف سهلا ةجرد ىلا سلا ةريظن ةحرد نيب اهف تناك 0

 عولط نم كلفلا قع كوع ايار يغب اف يلقإلا يف ملاطلا ةحرد ع فاطم نم سما ةجرد علاطم

 نم سلا ةجرد ريظن علاطم نامزا صاف الل تقولا ناك نإو .ةجردلا كلت عولط ىلا سهلا

 نافذ ةحردلا كلت عولط ىلإ قيهتلا بيغم نم كلفلا نم راد ام وهف يق اه علاطلا ةجرد علاطم نامزا

 رسكف يب امو تاعاسف حرخ اف راهنلا تاعاس نامزا ىلع كلفلا نم رئادلا مقأف اًراهن تقولا ناك

 1: 3. وهف لصح اه لبللا تاعاس نامزا ع كلفلا نم راد ام . مقاف ال تقولا ناك تاع ةعاس نم 5

 :لادكلا تناغاس نه جرخي يذلا ناك هي ب قعرشللف نسف ناو ةئفامز ةفاس نم كنا وما

 نوثلثلا»و سداسلا بابلا

 ءجوربلا كلف نم يقيقلا رمقلا عضوُم ةفرعم يف

 هد تشو لك يف جوربلا كلف نه هيف 5 يذلا يتلا ىلا عضوم ةفرعم تدرا اذا لاق

 *نسم كنب ذأ يذلا مسّرلا ىلع ةبولطملا ةعاسلاو ديزت يذلا مويلل هتصاحو رمقلا طستو جرعَتسأَ

 1) ةءلءاعطااطت هعأ علاطلا ريظن وه عباسلا| لواو - 2) 00. ىف -
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 دودحلا يلوا ف تلا ماس نمت ةموسرملا علاطملا نامزا ىلع هدزف :ترّضلا: دمي راهثلا :تاعانس

 سيشلا هزل لب اقل ءزإلا تحت ةموسرملا لإ نامزا ىلع هذزف لللا تاعاس برض نم عتتجا 5

 نإ هلْبَق وا كلذ دس لصح امف ! و هزم .قلأف رود نم رثكحا ناك نإ اههدحأ 3 م يلق ةاللا ف

 لظنت نأ وهو باتكلا دذَم فيرا ةهجلا ىلع ءامسلا طسوو علاطلا هب 2 نم لقا ناك

 ّط كرتشلا جيببلا جرد نم اهئازإب ام دخأَتو ميلا ما لوادج ىلا كل لم يذلا ددعلا 5 5

 ددعلا كلذ لخدت " كلذكو .هيف ددعلا تْدَجَو يذلا جربلا نم ماو ءلنا ريغ ناك ا ةهلا كالت

 اذاف .ءامسلا ليو بويا ناك جوربلا جرد نم ءازإب ام قحاب ةنسما كلفلا ملاطم يف هئسب

 نم © علاطلا فرعُت نأ تدرا نإو © ءامسلا طسسو دن و ريظن عبارلا ءزجو ب بيناجلا ملاطلا تقرع

 هللا لل ةراهنلا فاضت: تقو نم اهتدع تذخا راهنلا فاصتنا تقو نم ةذوخأملا تاعاسلا لبق

 اهنم ناك ام برضاف ةنامز تناك نإو هبا نف ايو لادتعالا تاعاس نم ثناك نإف ةضورفملا

 امف لأألا تاعاس نامزأ يفف لذللا تاعاس نم ناكامو زاهنلا تاعانس نامزأ يف راهنلا تاعاس نم

 تفرع ب اذ م 3 لا تالا يف نييجلا وع زج مل اضم هيلع دزف ناك نيتقولا يا ن .ف كل لصح

 ينالا توببلا قاب ميقت نأ تدرا نإو 8 .هللا ءاش نإ ةهللا كلت ىلع ءامسلا طسسوو | عاملا هب

 تف يتلا ملاطملا ىلع اهدزو اهنضأت ميلا كلذ يف علاطلا ة ةيرد تاعاس ناهزا 3 © رشع

 كدفلا ملاطم يف هيلطاف غلب ا ميلقالا يف علاطلا ةجرد علاطم نامزا يهو ءامسلا لي علاطلا اهب

 عش يذلا جزربلا نم رشع يداحلا تببلا لوا وهف 0-0 جوربلا جرد علان ام ذشنو يقتنملا

 ملاطلا ةجرد علاطم نامزا ىلع رشع يداملا تببلا لوا اهب تفرع يتلا نامزالا هذه دز م هيف ددعلا

 تببلا لوا وسهف ناكاف ميقتسملا كلفلا علاطم يف جوربلا جرد نم هئازاب ام ذهل غلب اي اًضيا ةّمَمْطملا

 ددعلا ىلع اهتم ةفعاضملا نامزألا كلت انضيا دز مث دّدملا هيف قو يذلا جرْبلا كلذ نم رشع يناثلا

 ةجرد قفاوب هنإف ميقتسملا كالفلا ملاطم يف هتازإب ام ذخو رشع يناثلا كيلا لوا هب تفرع يذلا

 ب1 ةطاشلل نامزالا ةّيي زف يمتب اف نيّتس نم © ةفعاضملا نامزالا صقتأ مث » .ةقيقملاب ملاطلا * 5

 20 كّئفرع يذلا 0 ميقتسملا كلفلا ِق علاطلا ة 4ب تفرع يذلا ددعلا لعا هدزرو ايليدساف

 الإ ةنيل ١)
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 ىلا مايألا ىلا ةفاتخملا مانألا نم وح دق يتلا ىطسولا ةلدتعملا تاعاسلا وهف لّصح اف رشع ةسمن
 ةنيدم يف ناك نإو ميوقتلا تاعاس يهف ةقرلا ةنيدب كباسح ناك نإف .راهنلا فاصتنا دعب يتلا

 ناك اف نّدملا لاوطأ لوادج يف موسرملا لوطلا نم ةنيدملا كلت نيبو ةقرلا نيب ام رادقم ذخت اهريغ

 رظنا مث اهظّمحاف دعبلا تاعاس وهف ةعاس نم ءازجاو ةعاس نم لّصح اف رشع ةسخ ىلع هّئسقاف

 تاعاسلا كلت نم دعبلا تاعاس صُقناف هب خوه يذلا ةقرلا لوط نم رثكا ةشدملا لوط ناك ن إف 5

 نوكت ةنيدملا كلت نأ كلذو.ةئيدملا:كلت يف راهللا فاصتنا دنشب نم تصح تلا ىطسولا ةلدتعمل

 تاعاسلا كلت ىلع دّمبلا تاعاس دزف لقا وه ةئيدملا دعب ناك نإف ةقّرلا ف قرا ةضلئالا

 ةكرلب راهنلافاصتتا د١ نم نوكت يثلا ةلدتعملا تاعاسلا يمف ناصُمملا وا ةدايزل دب اهنم ناكاف
 674. رمقلاو سهلا ةكحرح نم اهئاذإب ط د تاعاسلا لوادج يف .اهأدأف متوقتلا تاعاس يهو

 نإو .هيف بسحت يذلا مويلا نم راهنلا فاصتنا تقول ةجرختسملا اهطاسوا ىلع اهْدِرَف كاوكلاو 4

 ةيضاملا مانألا نم صُقناف ههف بست يذلا مويلا نم راهنلا فاصتننا َلْبَق ةضورفملا تاعاسلا تناك
 مويلا نم راهنلا فاصنتا تقو نم تاعاسلا ذخ مث ادحاو موي ههف بحت يذلا مويلا ىلا رهشلا نم

 ل

 ا تأثتما تنك ام اهف لثتمأو ةضورفملا ةعاسلا كلت ىلا مدقتملا

 .ملاطلا لبق نم تاءاسلا ةفرْمَمو تاعاسلاب رشع ىتنالا توسبلاو علاطلا ةماقإ يف

 راهنلا نم ةيضاملا تاعاسلا لبق نم رشع ينثالا توببلا رئاسو علاطلا ف انتل تدرا اذا لاق

 لق نم تاعءاسلا ةفرمم باب يف باتكلا اذه ين هركحذ مَدَقُت دق كلذ ناك ناو لبللا نم وا 9

 ةضورفملا ةعاسلا ىلا سمشلا عوأط نم تاعاسلا ذخن اًراهن تقولا ناك نإف رظناف اسرع اَرْكَذ عافتنالا
 نم هب هب يف اهب رضأف لادتمالا تاعاس نم تناك نإف سلا سورغ نم اهذخت الل تقولا ناك ناو

 اهب را طراهلا تافان نم تناكو ةنامز تناك ناو راهنلا وا لالا ن عا كلل تاسع نيتقولا 5

 أف زا تغلب ف لدللا تاعاس نام 3 يف اهب ريما ليلا تاعاس نم تناك ناو راهنلا تاعاس ناعزأ لل



5 

 نيب ام لطف فرعاف اهَدَْب ام وا ةروكلملا ةئسلا هذه لبق امل سمشلا عضؤم موقت نأ تدرا اذإف

 لّصح اف ةدحاو ةجرد ةّيمور ةئس نيّنسو بس لكل ذخو اهيف ميوقتلا تدرا يتلا ةنسلاو ةنسلا هذه
 ناك نإ اهياع هدزو ةروكذملا ةنسلا لبق يوقتلا تقو ناك نإ دي بن نم هْضقتاف قئاقدلاو جردلا نم

 ٠ ل قللت قا تالا اهدي وفق ناضقنلا وا: ةدادؤلا دي نيبثلا دنب آب اف اهدمب ميوقتلا تقو

 5 [م ىلع يه ىنلا ةثباثلا بكاوكلا كلف ةكرحجب كرمت < ديبالا اهدمب نأ كلذو » .اهيف تموق يتلا

 ةدسعاو ةسجرد ةيرق ةنس ح لك يف اًضياوه تلذو رد ةيمور ةنس دس لك يف دصرلاب انو
 .كل ْتْفَصَو ام ىلع هَبَرْجَأ بّرعلا خيرَ كباس ناك اذاو .بيرقتلا

 نوثلثلاو عبارلا بابلا

 ىطسولا تاعاسلا ىّمست ىتلا ىهو ةلدتعملا تاءاسلا ىهو دلب لك يف ميوقتلا تاءاس ةفرعم يف

 ظ .ةقرلا ةندمب راهنلا فاصتنا دعب نم نوكت ىتلا

10 

 جرتتنت اب يتلا تاءاسلا يهو هديرت دلب لكيف ميوقتلا تاعاس فرعت نأ تدرا اذإ لاق
 !5 نم راهنلا فاصتنا تقو ىلع هفف بكاوكلا موقت انأج اًنُك ْذِإ باتكلا اذه يف .بكاوكلا تاكرح

 ةعباسلا ةعاسلا كلذل تراصف دع نم راهنلا فاصتنا تقووفو ةَكّرلا ةنيدمب هفف بسسحت يذلا مويلا 6 4
 هنم ةسداسلا نوكت سمشلا بورُع ىلا كلذك هولي يذلا مويلا نم لوألا ةعاسلا راهنلا نم ةّيئامزلا
 فاصتنا ىلا ودَغ نم-نسملا عوللم ىلا كلذك هنم رشع ةيئاثلا نوكت ليلا نم ةسداسلا ىلا كلذك

 ىلا راهنلا فاصتتا تقو نم © تاعاسلا ددت تفرع اذإف # .هيلي يذلا مويلا انضيا يضقني هنم راهنلا

 7١1100 تاعاس قاغزا يقداهنلا تاءانس نم: ناك املك ت رضأف ليللا نم وا راهنلا نم ةضورفملا ةغاسلا

 نامزا يف هبرضاف ليلا تاءاس نم ناك امو دودحلا ميلقالا يف اهجرد نم سملا ءزجب ةذوخألمل
 غلب اف ب يف اهلك اهب رضاف َةلدَتْمُم تاعاسلا تناك ناو سمبثلا ةجرد ةريظنب ةذوخأمل 'ليللا تاعاس
 ليدمت لوادج يف سلا ءزح تحت ةموسرملا قئاقدلاو جردلا هنم صقتاف ناك تاهللا يا نم كلذ

 ىلدع هتيقاف يب اف مثلا هيف يذلا جيلا يف ميقتسملا ثكَتلا علام يف موسرلا اهيلإتلب مالا



10 

20 

 و١

 قئاقدلاو جردلا نم لّصح اهف جردلا تحت هب اف سش نود ىىتب امو راودالا اهنم قل أف ةجرد سن ودل
 كلف نم سو الا ا اددشب# نيعتلا عضو“ وهو نآوأ ةعبرالا نم عمتججلا 0000 ىناوثلاو

 قئناقدلاو جردلا يهف كلذ نود يب امو نيثلث جرب لكك جردلا نم قلأف لَملا لوا: ن«“ جوربلا

 طسو فرت نأ ثدزا نإو 3#“ .نيناث 2 مل يذلا جزل كلذ نم سمشلا تمَطَق يذلا ىناوثلاو

 سمشلا ةكرح لوادح يف اهأ>ذأف اهف تنا يتلا ةنسلا مم ةرجحلا 5 ذخت فرتلا يب 6 نإ

 برقا وه اموا اهاثموه ام ْظناو نيثاث نيثلث ةلضافتمل يهو برعلا ىتس نم ةغومجا نيننبلا ظرف

 مهروهش ٍيفو مورلا ينس ف كَم يذلا مدقتملا مديرا اليبنتنلو يو ددعب اهنم لقاوه م اهبلا

 دحاو ىّنمْلاو سمشلا طسو نكي راوذألا اَّملإ دعب ةمرالا باَوبألا يف سمثلا ةكرح نم عمتجأ اف

 ةقابلا بكاركأ طاسوا جارفتسا يف هيلع لمعت الامم فصلا اذه كل نكيلف تدع نيعيرأتلا يأ
 اهتثئتف اهتصاح قبت اهله نم دبالا اهدي صقناف * سلا طسو تفرع اذإف 9 .صّصملاو

 ف ذو ددعلا يرْطَس ف رفقا ليدعت لوادج ىلا س ثلا ةصاخب لهدا مث لبا طسو ت2

 ةيلع كوم ددعلا يرْطَس دعب يذلا لالا لودلا ف موسرأ ,رملا ىناوثلاو قاقدلاو جردلا نم اهازإب

 لقا ليدعتلا 1 تذخا ينلا سهلا ةصاح تناك نإف رظنا مث ةصاخلا تحت اهنبئأو سمثنلا ليد
 ليدعتلا دزف فق نم 0 رححا ةئئاخلا هذه تناك ناو هع ل ليدعتلا صقناف ة هحرد فق نم

 نام اها ىلا يذلا قفا :نيفثلا عضوم نمشي وا ةدايزلا هبا هنن لسع اهننركي طل

 نم ةيئثلا لع ددملا كب فتي ةجرد نيثلث جرب لكك طعأو لما لوا نم هقل أف جوربلا كلف
 ةندمب * راهنلا فاصتنا تقول وه ليدعتلا اذهو 8 ءاهف يه يتلا جربلا نم ةجردلا نم ةقيقدلا

 ةماتلا ةحردلا ءازإب يذلا ليدعتلا ذخت قئاقد ةصاخلا عم ناك ن إف هبف تبسح يذلا مويلا نم ةقرلا
 مل اه ةدحاو ةجردب هنم رثكتحا وه ام ءازإب يذلا ليدعتلا نيبو هنيبرام :لّضف فرعاو هادو

 وا ةدايزلا دمب ةظوفحلا ةماتلا جردلا ءازإب يذلا ليدعتلا لّصح اف َّلقالا وه ناك نا هلع امقؤيا

 يتلا قئاقدلا رئاس يف هيلع لّمعت الكم كلذ كل نكيف .ةصاخلا كلتل مكمل ل |.دعتلا وهف ناصنلا

 يذل © اقأ ةشس يف دسبالا نمثل دنبأ ناكو ٠ .هللا ءاش نإ بكاوكلاو رمقلا ةصاح عم
 ءلّمْلا لّوا نم < بن وه كلذو بيرقتلاب هاَروْللا جري نم هب بك يف راذا نم موي لوا يف نيرا

 . كيم

1 07 



 1 ىلاغلا ىلبلا

 .برعلاو مورا جوببلا ٠ كلف نم هيف *ىَرت يذلا ّيّمْلاو طسوالا سمثلا عضوم ةفرعم يف
 . ١

 نين ملا يذ ينس كسأف مدر أ جوربلا كلف نم سلا عضو المرا :قرهرأ اذا :لاق

 تو طابس نم موب رخل يضقنب ىتح ددعلا يف اهذ تنا يننلا ة رك ةنسلا لخذت الو ةماتلا

 ةلا نلوم 2 كعم يلا نينسلا ددع لثم لأطا مث ددعلا يف ايان ذدحو هنم راهنلا فاصتنا

 برقاوه امووا هلثم ترص ام ثرحف ةنس نيرشع نب رشعب ةلضافتملا ةسورلا ة ةعومجا نينسلا لوادج ِف

 ؛0 سمشلا طسو لودَج يف ةموسرملا ىناوثلاو قئاقدلاو جدلا نم هئازإب ام دعه هنم لقا وه امم هيلا
 - نوس وهف يقب اف كنف تناك يتلا نيننسلا نم لَوْدْجا يف تدجو يتلا نينسلا صقنا مث اهننأف *

 يف اًضيا هئازإب ام ذخو ةظوسإلا ةّيمورلا نينسلا لوادح نم ددعلا رطسم يف اهثم نلطاف ةطوسبم

 ا ولا عت هالجم ىحت سنج لك تب أف يناوثلاو قئاقدلاو جردلا نم سمثلا طّسو لّوْدَج

 . هيف تنا يذلا رهشلأ َلْبَق يذلا ماتلا 'يتورلا رتل "من ةّيمورلا دوهشلا لود يف بلطا “مال
 /5 لَم هنت أ يذلا تحت يناوثلاو قئاقدلاو جرّدلا كلت تبث أو سمشلا طسو لود يف هئازإب ام ذخو
 ْ روهش نم هنف تنا يذلا رهشلا نم ةضاملا مانألا ددع كلذ دنع لخذأ م هاساح تحت ندع لك

 ىناوثلاو قئاقدلاو جرولا نم اضا هنازإب ام ذخو. سلا دلو لودِج نم مانألا 96 دج يف مؤرلا

 ”اهنم ق 1 3 اهأرجأذ ىناوثلا طُْمَل دبا مريد كدا تاهللا ثأتلا نم تبا يذلا جامو

 يناوثلا تمت مت ا ناتسلا.نوذ يق امو قئاقدلا ىلا كلذ مفدأو ةققد اهقأت 0 لكلا مح و 0

 80 ري "لكل ستحاو ينس * اهتم قلأف نب اف يئاودلا ةمئقب نم اهيل مفترا ام عم قئاقدلا ليج : 3

 دنس مث قئاقدلا تحت هْنئأف نيس نود قئاقدلا نم يتب امو جردلا ىلا كلذ ْمَهْأو جرد 5

 رادممو اًراَوْذَأ وا دحاو رود نم رثكا عمتجي ام ناك نإف قئاقدلا ةمْسَق نم اهلا عفترا ام مم جردلا

 1) 000. اري س 2) 000. نم اهقلا - 83) ©0048, نم اهقلاف



 و

 دوهش نم ةنقييلا  لطدش نو هيف ع موي يأ.فرعت نأ مهتخا ناو ايت 3 اهل الكل

 لكل لوطأ ن نم هقلاف يت اه وشإ قم اذب أ: هضقنافب نتن اواةعسبلا نم غم عابنالا نم مدتجي ام ذخن مورا

 ةنسلا نم موي لّواوهو زورينلا موي وه يورلا رهشلا ا يذلا مويلاف همانا ددع رهش

 هديل اهون مروهشو سرفلا مانا نم ذورين دعب امو سْرُفلا ينس نم اهيف تنا يتلا ةليقتسملا

 سرعلا ىن ب © سرفلا يأت لبق نم مورلا يرأتل ىضم ام مّلعت نأ تدرا نإو » 5
 ىويتياسبلا موبلا ىلإ ها نيدرورف لوا نم كلذ ىلع دزو موي هش يف اهي"ٍرضاف ةمالا

 يذ ونس وهف لب اف ةنس نيممراو انو ةئامست اهيع دزف ةمأت نوف لّصح اهف موي عبو موي هش ىلع
 نيا نإف رسكب دقت الو هنايا: دع نها لك[ لولا ىف هنل اذ مايالا نم يت امو ةماتلا نينرقلا

 يري مورلا يرأت مس ام نا تدرا ناو 3 .اّموي طك ةنسلا كلت طابسل جرخأف ةسكك ةنسلاف رسك

 نيناثو ةعسو 3 ديلا هاتلا ةيرصملا نينرقلا يذ ينس يهو طبقلا ينس ذْخف © طبتلا 0

 ينس نم اسهيف تنا يتلا ةلبقتسملا ةنسلا نم ةيضاملا مانالا نم ضعاف ناكاف ىقبي ام عبد فرعاو
 و 3 0 ف 033 5 : 2 8 ع

 ٠ لوليأ لوا نم هقلأف ىقب امو مايا ةثثث هنم قل أف ىقب اف هديرت يذلا موبلا ىلا توت لّوا نم طبقلا

 نم رثكأا عابرالا مايا تناك ناو .هيف تنا يذلا يئورلا رهشلا نم يضاملا مويلا وهف تْنلِب تف

 اموي هش كم يتلا مانألا ىلع دزو ةنس طْقلا ينس نه ُْصُقناف تون لوا نم ممتجت يتلا مايألا .

 اذاو مدقتملا يطل ىلع. للملا مه هجرخأف يت ىقب امو عابزالا نم لصحت يتلا مايألا كلت اهنم صقناو ؛5

 تامس نم نوكت ةنس بي © ةماتلا طبقا ي ينس ىلع تدز ناو » .4 د الف رك عابدالا يف قو

 نم 0 يذلا ناك زل ٍرصم ةنس نيرشعو هي ةناعبرا كلذ ىلع تدز >2 ينوذقاملا ردنكسإلا

 لستم كلم لالا نم ىو تايوان درت لح يت نيونلل# ىب ونس وه كلل

 اناعح دقو # .ةلبقتسملا ةنسلا نم يتلا م« ماناو طبقلا ىنس نم اهلا يمت يتلا ةنسلا ىلا لالا

 لمعلا ًنسبو مهروهش لئاوا اهب ففرعب 0 ضعبب ايتن فرعي لوادي 0 مؤرلاو برعلا رأت 20

 .هللا ءاش نإ هديرت تقو لكيف كلذ نم هيلا َجاَتحي اهب ةفرمْلا لهستل لوادجلا كلت دنع اهب

 1) 26ءوأ 10 ©0010. - 2) 000. نيدزورفا
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 نيثثو ةسمخ هل بسحاف هام نانا تذدع اذاو سْرُملا دوهش نم تدرا يذلا ليمَتسملا رهشلا كلذ

 مولا ال انيلاامأ اهب دي الو متي ل ينغا همم فاضت يتلا قحاوُلل مالا ة ةديل كلذ 5

 كتابلذ معاذ“ نزولا روسهش نم ذو ريل موي هيف مانالا نم ةيسرافلا ةنسلا مانا ظ606 ع ٠ يذلا

 « مولا ميرات لبق نم ةرجحلا يرات فرت ناموا نإو # .هللا ءاش نإ باو ملا دجت هولك

 هي رشات يب اف ةنس نيثثو نيتنثاو ةئامست ةماتلا نمل يذ ينس م صاف نيب رصملا ءادتبا ىلع

 مانالا نس 0 كل 2-0 _ هت م صا م هامات رك مو نإف وى عبدو موب يس ةس#مو ةناملت ف

 مويلا ىلا لولب لوا نم اسهف تنا يتلا ةئسلا نم ىضم ام هيلع ذِزف يب اه اموي رشع ةعبسو ةنامثل

 هدسقاف تدرا يذلا موسبلا ىلا ةرجمملا ةنس لّوا نم مانألا نم ىضم يي دسم يذلا

 كلذ نود يتب امو ةرحملا لقا يم فيلم قنات نون سس اف موي سدبسو يجو موي دش لع

 فو * موي مف فصت نم رثكأ ناك نإو هب الو هاف فصن نم لقا ناكو رثك هيف ناك نإ

 خاف موي طكح رهشو امو ل رهش وهو همانا ددع رهش لكل مرحلا نم مايأل جرخأ مث مالا ىلع

 200 ل يتلا يهو ةرهشلا ينس نم اهيف تنا يتلا ةلفتسملا ىنعأ ايما ةئسلا ١! نم ةضام ةمات روهشف

 .برعلا روهش نم هيف تنا يذلا رهشلا كلذ نم ىضم اه وهف رهش نود مانألا نم يت امو نينسلا ددع

 خلي اهف موي هسش يف اهب'رضاف ةماتلا درج ينس دخن © سرا رات نم ربحا يرات تبلط نإو )ف

 نيرشعو ةماو ةئاتسو فالآ ةثث هلع دزف مقجا اف ديرت يذلا مويا ىلا'هام نيِدْرورَف لوا ن ره هيلع دزف

 تدرا نإو 9 ٠ .مددقتملا مسرلا ىلع ةّيبرع نونا مارال نم ةروخلا وصل

 قا أو ةسئأتلا نيرقلا يذ ينس ذخغ باسملاب  مورلا خيرات لبق نم سرفلا خيرت ىنتم ام ملت نأ

 رسك هف مق مقو نانياغير 2 مث اهظمحاذ د يتلا نينسلا ىهف يت اف ةنس نيعراو اًناثو ةئاعست اهنم

 نوملا لوا نم هيلع دزف غلب اه موي نيعبسو ةعبس اًدبأ اهلع دف عايدألا مانا" تَنلباف هب دمت الف

 ١ نط لغ دند نب هادسم قلاع انوي دع 321 ممتجي ام ناك نإذ ديت يذلا موبلا ىلا

 نيدرورف لوا ن اع و همانا ددع رهش كربلا مايالا نم ىَشب امو قرح ديم اطول

 ذم ةسيك ةنسلا كلتف عابرا ةشث عابزالا نم لصحي يذلا رسكلا مك نإف مدقتملا مسرلا نع يام

 1) 000. برعلا - 2) 0. موي همتك - 3) (ن0. هام نيدزورفا - 4) 000. هام نيدزورفا
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 5 ١

 همانا 0اس ةنسلا نود ين الا نم يا اهظطاف ةماثلا .نينرتلا _ئذؤتم

 ا مقو كف هدرا لدم ل لضف نإف مانألا نم هف تنا يذلا لبقتسملا رهشلا وهو

 58 يتلا نينّسلا ددع يف لخدت مل يتلا ةلبقتسملا ةنسلا يهو اهيف تنا يتلا ةنسلا كلتف ءاوس اًفضن

 خيرات مكثت نأ تدرا نإو »» .هللا ءاش نإ ةلماك موي نيرشعو ةعست ةنسلا كلت يف طاّبسل ذخغ ةسيك 5

10 

15 

 لغدي ملولو اهيف تنا يتلا ةنسلا عم م نينرقلا يذ ينس ذخت © ةقيقملاب مورلا خيرات لبو نم طبقل

 الف رك هيف مقو نإف همبر ذحن يب اف نينو ةمبسو نيتئام كلذ نم قلأ ”ث دحاو موي الإ اهنم

 كل عمتجي امم قا اف رك َمَعب مل اذإف إف ةسيك اهبف تنا ينل سلا كان نورك يش اك د١

 لّصح اهف عابزالا ىلا مويلا كلذ دزف طابُس ىضقنا ام اذإف طابُس يضقن نأ الا اًدحاو موي عابزألا نم
 نم هيلع دزف ملي اف توث وهو لولا لدم يف نيّتايلل طبتلا مدقتت اهب يتلا ميا ةثث ابا هلع دزف

 لع دزو هش هنم يقأأ ينعأ هنم اهتلاف تن ىلع كلذ داز نإفبهيف تنا يذلا مويلا ىلا لوللا لقا

 دعس وف ىضقتا ادق طابس ناكو يك ةندنلا تناكذإوأ .ةمات ةنس كعم يتلا نيئرقلا يذ ينس

 ا ل ا ع كا عج مالم

 اذهبو طبقلا روهش نم هيف تنا يذلا رهشلا مابأ نم ىضم ام وهف نيثل' نود ىق امو ةمات رؤهشف
 هر 2 سس جوعا عدس شما و 2 0 8 ا 0

 تام زوم نكتب هةهئس بي نيئسلا ىلع دازي نا كعب نوات نواعم كك وكلا تاك مي رحيل حجيداتلا

 4 5 3 5 5 ننادولا
 نا تدرا نإو 8 .روهشلا ددع يف لوادجلا يف موسرم ا لوالا رهشلا لخدت الو ىنوذقاملا ردنكسالا ]

 دزف هظفحب كت ْرمأ يذلا يبرعلا لصألا ذخغ باساب © ةربنيلا خيرات لبق نم سرفلا خيرات فرعت
 نم ىضم ام ضيا كلذ ىلع دزو موي نيرشعو ةعست رهشلو هوي نيثلث رهشل ةنسلا نم ىضم آل هلع

 نم تدرا يذلا مويلا ىلا ةرجملا لوا :نم ىضم ام وهف غلب اف مانالا نم هيف تنا يذلا يبرعلا رهشلا

 نيبو ةرجشلا نيب يتلا يهو أموي ْنزيكعو ةسبراو ةئايتبمو كالا ةثركلذ. نم صقناف 0 داع

 نود يق امو درجدُري توم نم ةماأن نوعي جرخ اف هش ىلع هسقاف يقب امه مايالا نم درجدري

 نم يضاملا مويلا وه هبلا يمهتتت يذلا مويلاف هام نيدْرَوَرَه أدب أو همانا ةدع رهش لكك َدَحَف

 1) 000. هام نيدزورفاب

1. 7 
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 ىَضَم [1 ةنسلا ةمالع ىلع دزف روهشلا نم لولب أ َرْيغ تدرا نإو ٠ لكل ةمانلا دوهشلا نم ةنسلا نم

 نأرإلإ (ا'س لمان ذخأت الو مانا ةنل اموي نينقأو دحا نم نوكيرهَش لكلو نيموي اموي نيثث نوكي رهش

 حزرأطلا نم مّدقتملا مسّرلا ىلع هيف رأو ةعبس ةعبس هقل اذ لب اف اًدحاو موي هل ذخأتق ةسبك" ةئسنلا نوكت

  20-0ةيسرافلا روهشلا لثاوا فرعت نأ تدرا نإو هلا ءاش نإ ديت يذلا رهشلا نم موي لوا ىلا م 8

 5 اهب"رضاف ةثث ادب اهيلع دزف ةّمانلا سرُفلا كلم ىرشك نبأ ار هس نب دَرِجدَْي ينم ذخف ةمولعلا مهينسب

 نوكي دحألا موي نم هقلأف ةمبس وأ ةعبس نود قت اف ةعبس ةعبس :هقل اف غلب اف نيّنسو ةسخخنو ةئامثث يف
 نسم هريغ تدرا نإو زوَّْلا موي وهو هام نيذرورف نم موي لّوا دوه دَدَملا هيف فمي يذلا مويلا

 روهشلا نم ةنسلا نم ىضم ا[ زورينلا موي هب قرع يذلا ةنسلا ةمالع ىلع دزف ةّيسرافلا روهشلا

 مسرلا ىلع ربو ةعبس بس كلذ يق مث ايش هنم دخت الف ملم نأ: رج نيقوي نمش لكل ةمثا

 10 نا * ملعأو # .َتَبط يذلا رهشلا ادم ددعلا هيف فقب' يذلا مويلا ذخبو ةدحالا موي نم اَههاَملِإ نم

 .لك يف ير ف مفوقبسل مهو مايا ةشثب لوما لبيع رس لها نم نينانونلا نومدقت طبقلا

 دزف ةماتلا نينرقلا يذ ينس ْذخَف © طْقلا روهش سور فرعت نأ تدرا اذإف 8 مويب نينم عبرا

 ىلع هرجأف ةعبس وا ةعبس نود يتب امو ةعبس ةعبس هفلأف لب اف ةنسلا مايا يف هب رْضأو ؟همس.ادبا اهبل

 نإو .ةلبقتسملا ةنسلا نم توث وهو لوليا نم موي لّوا وه دّدَملا كب ىهتنا ثيم مّدقتملا مس

 !5 مات رهش لكل ةماتلا دوهشلا نم ةنسلا نم ىنع ا[ ةنسلا ةمالع ىلع دزف روهشلا نم هريغ تدرا

 يذلا مولا نوكسي دمتألا موي نم ةعبس وا ةعبس نود يب : ام قلأو ةعبس ةعبس هتلأف غلب اف نوي

 مايا ة ةسمح كلذ دب  .قلأف اهلك دوهشلا تضع 5 © أ نإف ير يذلا رهشلا كلذ ذ لوا ددعلاب هنلا يهتنت

 ءهللا ءاش نإ روهشلا نم ها "هل ينل قطاوللا يه مايل كان ّنأل ليقتسا يتلا ةترتلا لخدت رشحو

 دومش نم هيف تنا يذلا مويل مل ليوا وهو « ةرجيلا خيرات : مورلا خيرات فرعت نأ تدرا نإو 9 5200

 90 رشع ةعبسو ةئاهلث هلع درف هظفحب كت رعَأ يذلا قرا لصألا ذخف نيترَملا يذل ةنس كو مورلا

 ةسحو ةناثلث ىلع همسفأف عمتجا اهف مايالاو ةّدبرعلا روهشلا نم ةنسلا نم ىضم ام هيلع دزف غلب اف

 وهف متجا اف ةنس .نيثثو نيتئاو ةئامست اًدبا اهيلع دزف ةمات نوف جرخ اف موي عبو موي نيّتسو

 1) 000. زابرهس : 2086638 06م86 نب ل 2) 000. 30016 نم - 3) 000. وهو ل 4) 000. هام نيدزورفا ب

 ان) 2ءعوأ ذغ هم. - 6) 0 ةعيس
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 ءاهسأ 8 .هللا ءاش نإ اهيف رك الب موي نوتسو ةسخو ةثاملث ةّيسرافلا ةنسلا مانا عيجف همم ةدايز

 تما 5 0 نفخ هذومرب تاهمرب اريشمأ ول كهك وو هب أ كو 4 طبقلا روهش

 ةئامثث ةّطْبقلا ةنسلا مايا مسجف َقحاوُللا ىتست دوهشلا دعب ىّملَت مانا ةسخنو موي نوشلث اهنم رهش لك

 رادبكسإلا تامت نموه طببقلاو مورا يرأتو موي وش ةعبارلا ةنسلا يفو موي عبدو أموي نوّسو ةسمخو

 .ةيرصم ةئس ةرشع اتنثا امهنيبو ردْنكحسإلا نيئْرَملا يذ يبس نم مورو َرْضم لغأل وقام
 ةرجمحلا ينس د ف برعلا ينس نم ديرت رمش لك سأد ةرجلا ينسب © فرتت نا تدرا اذإف 9 م9

 رسك هيف عقو نإف هرظن أ غلب اف موي نيف نيو امون نيسمخو ةعبراو ةثامثلث يف اهب ٍرْضَأف ةماثلا

 اندنامب ظايقنناع موي ناسا رم . دع ناك نإو هب دّنعت الو هطقسأف موي فصن نم لقا رسكل كلذو

 ةماتلا ةئسلا كلن رخآآ ىل ا ةرحملا لوا ٠ نم قفا راي 0 نم عمتجي اهف هدزو

 ةعبسب ةعبس ممتجلا نأ مايا ة ةسخ هيلع ذزو لصألا اذه دن مث هظّنحأف لصألا وهو مانألا نم

 ىلا بانا + جري دحألا موي نم هقلأف ةليمّتسملا ةنسلا ةمالع وهف ةعبسوا ةعبس نود ىّقبَ اف

 نم هريغ تذرأ نإو » .ةرسكمملا يهو اهيف تنا يتلا ةنسلا نم مّرحلا هب , لخدي يذلا مؤيلا

 نوكي اموي . رخآ هشاو نيني مشل ذا ةنسلا دوهش نم ىلع عجل ة يذلا الت لع يأ 00

 هل ْذَحَف درثم رهش يتب وا دحاو رهش ناك ْنإف مايا ةثلث ةيرمقلا دوهشلا نم نيمأت نيرهش لكل كلذ

 باسطلا,كب ْفَقَي دحألا موي نم ةعبسوا ةعبس نود ىّيْبِي ام قلو ةعبس ةعبس كلذ لأ مث نيموي
 يف هياغ َلَمْنُي يذلا باسملا وه اذهو .هتمالع َتْبَلُط يذلا رهشلا كلذ هب لخدب يذلا موبلا يف
 روهشلا لئاوا فرعت نأ تدرا نإو ا .صّمن وا داز هريغ ىلا ”هدَمتَت الف خيراوَتلاو تاجيل

 امهعبز اهلع ْدِزف ةماتلا نيئْرقلا يذ ينس ْذََف نيبرصملا ءادتبا ىلع نْينرَملا يذ ير © ةسورلا

 ةثاثلث يف كلذ ْمَلْبَم برضأ مث هنم صّقن وا فصنلا ىلع داز هب دنت الف رسك هيف مقو نإ لب اف

 اهتل اف ةنسلا ةمالع وهف ةعبس وا ةعبس نود يتب اف ةعبس ةعبس كلذ مب ام قلأو موي نيّتسو ةسخخو

 سلا مقو نإف اهيف تنا يتلا ةابقتسملا ةنسلا نم لولي أ نم موي لوا ىلا جرخت لؤالا مسرلا ع

 .ةالف كب صّمن وا فصنلا ىلع داز نإو ةلّمّتسملا ةنسلا ىنعأ ةسبك كللع ةلخادلا ةنسلا نإ ءاوس اًفْضْن

 1) 000. سسمإ سل 2) 000. ىرمث, - 3) 000. هادمتت ل .4) 26هءهقأ 12

٠. 00 



 1. ج7

 ه١١٠

 ةريتف ضرملا ةفرعم يف هب لمس ام لبق نم رت ايف مقو اريثك افالتخا اهضورع يف اند إف
 امهضورع نم دجن ام قفارعيو براي هاتي ام ىلا ربل باتك يف امل هاندحو يذلا لمعلا يسم

 ينانونلا هلغقأل مجزتلا لبق نم سورلطب باتك يف لمعلا يف مقو ام نوكي نأ نكس دفو :فيطدلا

 . ملعأ هللاو باتكلا . مرت اهنم يتلا ةتْشنلا يف مقو لك وا 2-6

 ٠ضعب ىلا اهضعب ليوحتو سارهلاو طبقلاو مورلاو برعلا ير ةفرعم يف

 10 ةرخالا ىَدامج لوألا ىداَج رقألا ”عيبد لوألا عيد رثص مرح ةينزعلا روهش ءاهتمأ نإ لاق

 رذ الإ انوي نورشعو ةسست رهشو موي نوت هش يهو بلا ةديبلا لاو نايل نم

 نينانوللا ءادتبا ىلع مورا دينك ءانمأ 9 ,نيويسو سمو موي نيرشعو ةعست نم وهف ةجحلا

 نوناك موي ال لّوالا نوفاك موي 2 يناثلا ئرغت امون ال لوالا نيرثشإ امني وأب لهاد

 سيكو تاّلاوّتم لاوحا ثان عبلا ىلا جرلا فايف هس عدد موي م .طاسم اًضنا اموي الإ رخآلا

 © 10 ناويزح موي ال 1 اموي ل اناني 0 0 اذا 0 دك طابس اهن نوكين ميلا يفرقنا

 © يلا ومع 2 هللا افلا هم نيرنمو طل وب طايل هوك ةئسلا ىهو وسشأ

 07 ةنيزمل را ذاَدم ءاهرت هأم ذادرخ هأم ”تْشهب دْرأ ا هلم موب لوما هلآ ا

 ةبقب اهنم ةسمخ مايا ةرشع ىهو 'َناَجدْروُرَملا هام نانا نم نورشعلاو سداسلا مويلا هام نابا هامرهم
 90 رهم نم "رشع سداسلا مويلاو روهشلا نم دمت الو حرطت مايا ةس#و هل ةبجاولا نيثكثلا ىلا هام نانا.

 000 دة نري نوكتا اهم روش لكو هلم ةمراَدنمب| امر نع فاد هامرذا ناكرهملا هام

 1) 000. 86202“ نيدزورفا : طاجأغم : مقتمو0لمعطر, 15050:معأط, 4قل05006ع, 19001262, ءقأا, - 2) 1136©

 12 00. 2084 هام تشهب درا !16عاتطؤ ا. - 3) تشيهدرا - 4) 000. هامذادرما - 5) 000. هامريرهش - 6)

 ناجدورفلا -. 7) 000. نيرثعو
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 ةق

 دعبلا ةطقن بكوكلا قف ذاو اذا اهدحا اهريوادت كالفا نم مضاوم يف اريثك ةريدلا جافا فكاوكلا

 كالذي ريع فو. ترقالا هضإلا ةلظفنت فاي نيم "عرفاعلاو لطتسوآلا فهلا ةطقنا كقاقالفا ىناثلاو هنم دمبالا

 دسبالا دعنلا ةطقن نع دعبلا ةهج ىلع جراخلا كلفلا يف رودتلا كف زكرمل نوكت يلا عضاوملا نم

 تاكرملا اع ةدايزلا نم لاؤطلا  يف-لفلقولا اهتاكرح نم رهظ اه ىلع انفو سل اهنم ترفل وسلا

 اهدعب عضاومو اهتاكرح فالتخا نم رهظ ام ةفرعم ىلع اضيا كلذ عمو سورللتب باتك يف ةعودضوملا

 اهريسم يف املا نأ دب لوادجلا يف هانْتأو هاتححصو جوربلا كلف نم ةجزاخلا اهكالفا يف دمبالا

 باتك يف ال ةيراقم اهاندجو انإف اهيداعت اماو كاردتسالا نم اهنم دحاو ّلك يف هاندَجو ام لوطلا يف

 رعقلاب هاَتسق اًنِإف دعبالا يرتشملا دْمب نم ناك ام الإ اهلاجت اهانتئأف اهدانبأ مضاوم كلذكو سويللع
 عوضوملا رادقملا نسم صه هاندجوف تاساّقلا تاقوا يف ينرملا رمقلا عضوم بسحب ةزيتكك اول

 نم ىقبي ام يه اهريوادت كالفا يف ةيولعلا بكاوكلا تاكرح تناك و .ءازجا ةيناث نم بيرق

 دراطمو هزل نيل ق3 لزطلا يف فكرا نكوكلا كي ةكرمم هنم "نسق | اذا ةلشؤالا نيل ليدل

 رثكا ةرهّزلا ةصاح دجنتو لوادهلا نم جرخت اهإف اهتصاح اَمأَف طسوالا سعثلا ريسم لثم طسالا

 انمَسَمف'فصنو نيكزج نم بيرق دراطع ةصاحو فصنو ءازجا ةعبرا نم بيرقب ةعوضوملا اهتصاح نم
 ةصاح ريسم يف كلذ نم دحاولا مويلا لّصح ام انذزو سويللعب نيبو اًنَمْيِب يذلا نامزلا ىلع كلذ

 تناك نإو هانيكَحْأو الإ ةقاطلا ردع لاهل نم عقب هنأ ىَر انش لفتت مو مويل امهنم دحاو لك
 ظ000 5 اهداصرأ نأ كلذو نيريَد دا تاكرح كارذإ نكي الو ةةقللاب ةكردم ريغ اهتاكرح

 فكاوكلا كلف ةكرجب كرت ةديعبلا اهداعب أ اًضيا تناك نو .سررقتلاب ةتباثلا كاوكلا ضعبل اهتّمفاوم

 نيكوكلا ريسلو ةيولملا بكاوكلا نم بكوك لك ةصالل تاكرملا لوادج مْضَو نع انيَئْمَتسا ةتباثلا

 داصرألا كف ضيا آيل ةتباثلا :نكاوكلا .نم هريغاوا دنسألا اق ىلا: اهدا[ نا نمو نيللسا

 يف نآنبلا نم لواحن ايف بلطملا رك اليككو زاجيإلا ََْط ةروكلا ضاوملا يف اندنع اهل تناك يتلا"

 كرا اهن إف جيِرملاو يشل لن :ذ مهينعأ ةيولعلا بكاوكلا ةثلثلا ضورع امأو ءامهنم بكوك لك

 دراطمو ٌةَرَعْزلا اًماو اهضورع فرت يف املاحي اهانررْفأَف سويلب باتك يف رادْألا نم اهاندجو ام

 1) 560 016460 عمأ18 651 اتمتاتك عاتق : هلل. 302013110868. 20 7618102610. - 2) 000. 8126 و
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 رتكسا هديا ةصالا تناك اذا هنم ضم و تق نم لقا ةلذملا كوكلا ةضاَخ تناك اذا' لّدممل

 ” ح دازبلا كظا يف كوكل دب وع ناصقنلا 'كلذاوا ةدانزلا كلت دن لّصحمي أم نوكقافق نم
 يف عوججاا ةّلع امو » .جوربلا كلف يف عضوملا ةدودحلا جراخلا كلفلا نم دمبالا دمبلا ةطقن

 لاب يف نال ميلا يف نامت ةدازلا يف بكركلا ليذمت فالتعا نا يف < ةقلا بكاوكل
 5 كلفلا يف ريودتلا كلف زكحر. ةكرح يه يتلا طسوالا هريس قهاوتكا جودتلا كلق“نم هنشاوم

 'صقن مث رخآ مويل هريس هطسو ىلع َديذ مث مويلا يف يتلا بكوكلا عضوم موق اذإذ مويا جراخلا
 ىلع ديز وا مويلا كلذ يف طسوالا هريس :نم رثكحاب لّوالا ليدعتلا نم رثكا وه ام كلذ نم

 ناك مولا يف طسوالا ككوكلا ريس نم رثكحأ لوالا ليدعتلا نم لقاوه ام ليدعتلا نم كلذ

 ناك اذا الإ كلاذ أيه الو دب هبف ناك يذلا عضوملا نم لقا جوربلا كلف يف بكوكلا مضوم
 00100 ألا لعألا فصنلا نم لقا رارظتمألا وه“: يذلا فرقالا هرتودت كلف ”تفصت يف نكوكلا
 4 لعألا فضنلا انماو د ل .سوقوهف لّمسألا فصنلا مف .. نيَمصَلا :نيده دحت جراقعا كلذلا

 و ,ةطقن ىلا ريودتلا كلف يف دعنالا دعبلا ةطقن نم لكوكلا ريسع ىهتتا اذا كلذلو شيال و سوق

 خي يذلا ريودتلا كافل تماما طا يف كلذ دنع 2 هب هن إف ةرئادلا يف بوصنملا فقاولاك هنف ناك

 الف مويل طسوالا هريس لثم مول هليدمت فالتخا ةدايزو ناضقن كلذ دنع نوكف ٠ ةطقن نم

 ؛5 ىَرأ جوربلا كلف يف هتكرح لات الف لفمالا فصنلا يف مقف د دل
 فقاولاك نوكف ةناب ساملا طخلا يف منك < هش ةمالع ىلا يهتب ىنح مح جوربلا نم ةمدقتملا ةهللا ىلإ

 جووبلا يلاوت ةهج ىلا ىز ::هتكرج تلد نإ ةظكل لع مكر اذإف ةهلا كلت لع ةرئادلا يف كَل

 امو ”روتيم نفق هللا عوج ثول هتاذ يف .نكوكلا ناك نإو .ريودتلا كلف نم ىلعألا فصنلا يف ماد ام

 ال ابهنإف رمقلاو سمشلا امأو .ريودتلا كلف يف هلاحو هكالفا زكارم فالتخال اندنع كلذ هل ضر
 90 مويلا يف هليدعت فالتخا نم رثكا مويلا يف اهنم دحاو لك ر يسم نأل كلذو اندنع كلذ امل ضرس

 اا ىف ريس نم انها ىف اهلنا دين ال ناك نإو عوجترا لاح امهيف“ نّيَبب سيلف ةريثك اًفاَمْضَأ

 هذه نم © كوك .لك ةكرح حتما دقو ) .تالذ اخ كس 21/ هتككو زيرو كلج نم" برقالا

 1) 000. صقني )2  مووقأ ذه م0. لس 83) 004. الا س 4) 600. نيب لس 5) ال1 لفسالا: 00. لقالا
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 مصضوم ناك هترئاد فصن نم لقا كلذو جراخلا كلفلا نم 2 ح يتطقن نيب ايفوه يذلا ط

 ريس نوكحي اننمو ف :ةلطقن : طسفللا دعبالا دعبلا عضومو ف ةظققت ريودتلا كلف ف يملا دعيلا

 نسم رثكأ .ةنماقنا يف هيبتا نوكي كلذلو عاق: شوق وه كللذو اذإ ٌنساقناازيونتلا تل نفل ككل
 ىري يذلا ريودتلا كلف زكرم عضوم نوكب سا كلذكو .يالطالا يه يتلا ف ق سوقتب عاف سوق

 ةطقن نأ كلذو اًضيا ف ق سوقب + زكرم ىلع ىري يذلا نم لقا جوربلا كلف يف ٠ ةطقن ىلع

 يناثلا ةرئادلا فصن يف ريودتلا كلف زكر. المج اذا كلذكو ىف ةطقت نم ع ةطقن ىلا برقا فا

 ربكحا ٠ زكر ىلع جوربلا كلف نم هيف ىي يذلا ريودتلا كلف زكر عضوم راص ل ةطقن ىلع
 2 زكرع لع ىدي يذلا يهتملا دعبالا دعبلا راصف يال سوق 6 ادكي لع هف ىَري يذلا عضوملا نم

 مند يف وكلا نأ كلذو ضيا يال سوقب م زكرم ىلع ىري يذلا لغسوالا دسبألا دنبلا نم لقا

 ىلا ”مث ال ةطقت ىلا ي ةطقن نم هل صالا ريودتلا كلف: يف شوا هتكزسو ىودتلا كلف" سا

 شال يب نموق . نم رتصا ودتلا ٌكلظ. نم للاال نسوتفا ال ةلمتت نم نوكت ةتشلا دك رسو 3

 نيب اهف ريودتلا كلف زكرم ةكرح تناك اذا زكرملا ىلع زكرملاو ةصاخلا ليدعت دازي كلذلو ال ي سوق

 هلل نم صّقْن و ل ةمالع ىلب امم هنم برقالا دعبلا ةطقت ىلا جراخلا كلفلا نم دعبالا دعبلا ةطقن

 قس طا ةمالع ىلي ام وه 8 جرالا كلفلا نم يناثلا فصنلا يف ريودتلا كلف زكرم ناك اذاو

 زكرملا عضوم ل اذإف ةصاخلا ىلع دازيو زكرملا نمال ي سوق وه يذلا ركرملاو ةضاللا ليست

 ريودتلا كلفل نوكي يذلا ناصُمْملاو ةدايزلا نم فالتخالا صّصح هب ملغ جوربلا تلف نم يتلا
 ريودتلا كلف نم ع عضوم يف بكوكلا ناك اذا هّنإف اضياو 'جراخلا كلفلا يف هْإف هفارحنا دنع

 نم هنف ىَري يذلا هعضوم نوكب كلذلف ريودتلا كلف ةرئاذ فصت' نم لقا ق ةطقن نع هدعب ناك

 *ل عدوسع ىلع يتلا سوقلاب جوربلا كلف نم ط زكر هيف يذلا هعضوم نم رثكا جوربلا كلف

 كنلزذلف هترئاد فصن نم رثكا ريودتلا كلف نم شال سوق تناك ش عضوم ف بكوكلا ناك اذاو

 يتلا سوقلاب ل زكرم هيف ىَري يذلا عضوملا نم لقا جوربلا كلف نم هيف ىري يذلا هعضوم نوكي
 زيكرملا ىلع ريودتتلا كلف فارحناب لّدعملا طسوالا بكوكلا ليدعت داري كلذلو ش ل دوسمع ىلع مَعَ

 1) 26686 12 ©00166ع. - 2) 000. ص ع
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 ١ ديف ام لوا لاق

 اهبلع ليشلل كلفلا ةرئاذ

 ةرئادو ٠ لعزكرمد جب '

 اهبلع *لئاملا كلفنا ع 505

 كاي اي
 ةرئادو يِرْكلا يف مقت 7

 ايلع جراخلا كلفن ةقلأث
 ع اهزكر ىللعو ل4 ط ح

 10 1 دعبلا ك ةطقنو دعالا دعبلا

 ريدناو ريودتلا كلف ةرئادل اًركرم جراخلا كلفلا نم ل ةطقن لمحو زكر جراخلا كلفلا نم برقالا
 بكوكلا عضو ضرفنو ف ل ٠ طخو قل م طخ ”هنم جرخنو سى ف اهلع رودتلا كلف ةزئاد اهيلع

 : 3 ماس ل هواش :
 جوربلا كلف يف ىكوكلا ةكرح هلع ىرت يذلا *ن عم طخ جرخنو ع ةطقن ريودتلا كلف نم

 هيلع ريدنو اًركرم جراخلا كلفلا نم ل ةطقن ذخّتن اضياو زكحارملا ىلع زوجي ذا رطق نا نيبو

 15 نم اس عضوم يف بكوكلا لَمجْنو ل لو يل طخ جرخنو < سال ب اهيلع ريودتلا كلقل ةرئاد

 هنا دياَوَدلا هذه يف وه ّنْيَبف جوربلا كلف يف هلع ىَرُي يذلا ض ش ء طخ ج رخو ريودتلا كلف
 ريودتلا كلف نم ع ةطقن يف بكوكلا ناكو جوربلا كلف يف دعبالا دعبلا تْمَس ١ ةطقن تناك اذا

 ىلع زوجي ٠ ةطقن نم جرخي يذلا طخلا نإ ح ةطقن يف ريودتلا كلف زكر. ناكو ل هزكرم يذلا

 طخ ”يف يتلا ق ةمالع ىلع ريودتلا كلف يف دسبالا دعبلا ةطقن دجنو حو ١ ةطقنو م زكر

 20 0١ عضوم قادم ا عضوم نوكيو ٠ طخ .عضوم نوكي كلذ دنع قط م.طخ نأ كلذو قط م

 ةطقن ىَرَت هيلع يذلا فط ء طخ ّنأل فالتخا الإ ءاوَس ئقبقملاو طسؤالا دمبالا دعبلا نوكُف

 عمضوم يف ريودتلا كلف زكرع راص اذا. نكلو يبا 3: طخ كب ريصب ٍذنح ةققْلا دعبالا دعبلا 6 66.

 1) 26وقإ ذه هم. س 2) 004. نم دس 8) مو عومول اف س 4) 004. عال ي س 5) 004. دق يذلا



 هو

 نوثالثلاو دحاولا بابلا

 .ءامتالاحو ةسملا بكحاوكلا كالفأ ةمص يف

 قيرط ىلع اهريس فالتخاب اهل تفر يتلا اهتالاحو ةسمملا كوكل كالثأ ثم انا ل
 نادك جوربلا كلغ لكما اهدحا رمقلا كالفا ةّنه ىلع كالفا ةعبرا 55 بك رك لكل ناك ناك

 هَمَسو لّذملا كلفلا زكر هكر لثالا لفل يناثلاو هتكرك هتكرحو هتحت لدم جوربلا كلف زكرم

 بكوكلا ضرع دْد#ب بونألو لامّشلا ةيحان ىلا نوكي ام رثكأ لّثمملا كلفلا ةرئاد نع هلو تمسك
 ةلطقاا لع هقصالب هب قعتم نكلملا نكرع نع زكرملا جراخ رخآآ كلف كلفلا اذه لخاد يفو هلك 40

 ىلع اهنم بكوك لكل زكرلاو ةماطل ليدعت مل نيكلفلا يّركرم نيب ام رْدّشيو دب لا دّمبلا ةطقن يم

 .جراخلا كلفلا اذه ىلع يرجي ه هاكو بكوكلا ريودت كلف عبارلا كلفلاو رمقلا نسم اكل

 مونلا يف لوألا يف ىلطسولا ىوكلا ةكحرخ ردقب جيوربلا يلاَوَت ةّهج ىلا دسبالا دعبلا ةطقن نم

 0 ةنج ىلا جوربلا كف زكرم ىلع كر يتلا دعبلا ةطقن نم ريودتلا كلف يف كّرحتي بكوكلاو

 ريؤادت كالفأ نم كلذ لس موي لك يف هل ةصاخلا فوكلا ةكرح رده ضيا حوربلا 15

 © ةةر» درزيف اهلفسا يف 6 اهالعاو ةرئادلا لفسا ف فارحنا هلو طسوألا هليدعت ردقب نوكب فكاوكلا

 لودَلل يف موسرملا وه طسوالا ليدعتلا اذهو طسوالا نع صُتيف اهالعا يف َلَمِبَو طسوالا ىلع

 ةدايزلا:قادقاو سال لوذلل يف .ةهوسوملا .نع:نايسنتلا ركذقأو فكوكلا ليدعت لوادج نم سداسلا

 ق٠ اهردق ل يتلا قئاقدلا وهف عبا لامر يف موس رلا اماو عباسل اسلا لودلا يف ةموسرملا ىه

 ليدمت وهف ثلاثلا لْوُذَلا يف موسرملا اًماو .ةذايزال رمقلا يف تراس 3 ةهللا لع ناضقتلاو ةدارزلا 1

 نيزكرملا نيب امم ججرخي يذلا زكرملاو ةصاخلا

 ؟ اهمسز انت انك يتلا هذولا لام هذهو

 1) 11ع113:201 0310118 011312 ©0062 126211851126 661.
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 رادقملاب نا رهظ دق اه 0 و 1 6417

 اهف ىَري يتلا رمقلا ةرئاد نكاد يذلا

 0 1 ا لا
 سمشلا نسع هدنب نم !ءزج رشع ينثا
 لمكحتست يتلا فق ماق ىلا اًدحاو !ةزح

 رمقلا ةزئاد كناك اذاو اهلك شع رسل

 ىلعو ءوضلا ءازجا نم اًدحاو !ءزَج دعبلا

 انهائكبو: نير اذدلا'انئسو نَسّنلا هذه

2 
5-2 

22 

 ١ي: لثم فصنلا اذه محو

-- 

- 

 هجاض ا -

 م دع نع ل ني مس

 مما

 رخآلا فصنلا
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 اينف رمقلا رياوَد زكارم لعجنو ذ ةطقن هترئاد زكرع نوكف ةلباملا ىلا ىهتني نأ ىلا لقا وا موبلا

 امه نادل مثلا: رطق يفرم نم. ”جارخنو ؛ اضمب اهضمب وُلْش د ةمالع ىلع نا ذ يّطقن نيب

 رمقلا ةرئاد نطق يقَرط ىلع نا اهنم ةرئاد لك سامي اهلكر مقلا رياود ىلا اطوطخ ج ٠ ”يمالع

 ذو ليش ةئاد لك يم 2“ يطق نيب لصتو 2 يتمالع دياَوّدلا مج عيمج يف امهيلع مسزو

 رآلا:ةفضنلا ليسو نيقلا ةرئاد نم نممشلا هجاوي يذلا يخل فميلا هر رك

 رمقلا رياود نم ةرئاد : لك ىلا ضرالا زكرمل يتلا 4 8 , ةطقن نم جرن م سمشلا هارت ال يذلا

 طخب اهني لصنو د 0 يتمالع ةرئاد و ةياَملا عضوم ىلع مسزو رمقلا ةرئاد ناسا نيطغ

 فصنلا وهو ةرئادلا كلت نم رصِلا هيلع مّ يذلا فصنلا دجتف ةرئاد لك نم د ةطقن ىلع زوجي

 7-5 3 ضالا هجاوي يذلا فصنلا اذه يف مّن ام تبّسحبف ضرالا هجاوي يذلا

 نا لكّشلا اذه يف نْدَبف ريقلا يف ىرُي يذلا ءْوَضلا زادقم نوكب سمشلا هخاوي يذلا ء ءيضلا

 سمثلا نع رمقلا دعب اذإف ظ 2 نطقت عضوم يف نامقت احتل نخل نقلا تزال يقل ' ( يطق

 غدد داز 353 ةمْطَق ضرالا هجاوب يذلا فصنلا يقبل هجاوي يذلا هترئاد فصن نم مو

 ئذلا فصنلا قرم ضصبلا رادع معلا وكف رهشلا ع يهتتي نا ىلا ةعطقلا مع داز سمشلا نع

 فاصنلا نوكش سمشلا رمقلأ لباقي نا ىلا رادنملا كلذ ىلع ديزتو ظمت ةعطقلا لازت ال مث ضزالا هجاوب

 روصنسو ا ط 2 ”ئكضوم يف ل م يتطقن ريصتف ضرالا هجاوي يذلا وه هلك سمثلا هجاوي يذلا

 رياوَد عستلا نم ةرئاد لك يف سمشلا نع رمقلا دعب نوكي رمقلل رياود رشع هيف مقونو © لكشلا اذه

 لع رعقل ةرئاد يف ءوَّضلا لكش ريصيو كلفلا فصن ءازخا نم !ءزج نيرشع عامتجالا ةرئاد دعب يتلا

 حضو دفق كلذك كلذ ذاو ب ةطقن وه يذلا سمشلا عضوم َتْمَس نع دامب ألا هذه ريداقم ٍبَسَح

 ريدتسملا مسجلا يف اًماو ةرئادلا طيسب يف ىَرت يتلا ةهللا ىلع هناصمنو رمقلا ءوض ةدايز لكّشلا اذه يف

 فنأتسي ايف هلْ لكشلا اذه فالخ ىلع ّيرُكلا ةمجلا ىلع هتواذ نأل ةمأعق لك فد هَ
 4 قفوتلا هللابو ىلاعت هللا ءاش نإ

 1) 000. جرخي ل 2) 000. ةمالع يه يتلا ب 8) 004. عضوم. - كر 501. ارم. مئانثا همهانصءاان“ آه
 1 عاتتتح 111[ ةاطوقر, 00136 12 120384126 ©0015 أ ط1ة6هنت5 هدرمصتت70 0عقاتطأ, 30 12262112 31110115 10111118[1(17568

 هدرمتقزالا15 6021613 010268 ععءاه8 ك | 66 ط جو 6 معرتمرت] ءانتأو85 1123عل15 201161111
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 ضرالا زكرم نم يذلا ناك بيرقتلاب سملا رطقو ضرالا رطق نيب .يتلا فْصنلاو ءازجالا ةعيزالا ىلع

 كف رطق ناكااذاو .ضزالا رطق فصن لثم ةّرم "تو ةّرم نيسخو اًمبراو نيتئام لظلا فرط ىلا

 ٠ لكلا ادع نم مدت ايف ره ناك دق اك نيركرلا نيبنام نبض وه يذلا هلكص: سفشلا زودت

 لم نام بيرق ضرالا .زكرع نع سيكل“ دق فالتخا ناك سْدسو ءازجا ةعبرا نم بيرق وهو
 5 ىلعبف طسوالا دعبلا ةصح وهو نوثثو ةناك وه كلذ فصنو شرالا لق نمت لثم ةرع نيعبسو

 طسوالا ا_هدعو ضرالا رطق فصن لغم ةّرم نيعبسو الا نوكت ضزالا زكرم نع برقالا سمشلا

 دفا البن رمقلاو نيت ناكام ىلع نيعيراو ةّنسو ةئامو املا دمبالا اهدعيو ةناثو ةئامو افلا نوكب

 هذهو برقتلاب ضزالا ردطق فصن لثم ةّرم نوناثو سمخو فلا اهنيبو هنيب ناكاذا راصب الأ نع

 ةدايزلا نوكت سمشلا نف © ءوضلا رمقلا لوبق اماو © .ةّيسمشلا تافوسكلاب انل ترهظ يتلا ةبسنلا

 !0 فصنلا ىلِعرَصَبلا مّن اهنإفريدتسس مسج لك نأ كلذو 00 ةدعب بسحب هنوض يف ناصُقْنلاو

 سمثلا ههجاوي يذلا فصنلا وه ضرالا هجاَوت يتلا رمقلا ةركأ فصنف طقف هنم رّصبلا هجاَوي يذلا
 يذلا فصنلا ناك اذإف يرمقلا رهشلا فاصتنا تاقوا يف نوكي كلذو هْوَّضلا ولم رمقلا اني أر اذا

 هف ل مل قابلا فصنلا وه اههجاوي يذلا ناكو "سمشلا هجاوي يذلا فصنلا فالخ ضرالا هجاوي 6
 يف نب م بسحب هيف وصلا ىرب اهنإف كلذ نيب ايفو قاتلا تقو كلذ نوكحيو ءوضلا نم ايش
 !5 سمشلا نع دعب اًيك وهو رونلا نم سمشلا هحاوي يذلا فصنلا نم راصب لا هجاوي يذلا ثفصنلا

 هيف ءوضلا ؛ويميف كلفلا رطق 'نم بيرق ىلع اهلاقتأ نأ ىلا ديزتتو هيف ءوضلا رثك قاحملا تقو نم
 ةرئاد © كلذ لاثم مئزو 3 رْمّشلا رخآ يف ”لحمْصي نأ ىلا ةدايزلا يف ناك كن اصقتلاب أدبي مث
 اردو اركز ب فكن اةمتنو هر ةطتن ىلإ 02 طق ليو هذ زطقزا < يي زكرع ىلع رمقلا كلفل

 يف ضرالا» نع سمشلا ذنب يب لخو ضرالا كرم 'ي ِي ةطقن نكتلو ج ١ رطق للع سمشلل . ةرئاد

 ١” البلا ءائسلالا تقول راش. ةرئاد مباع ريذتو اًركرب. لئاما يرمقلا كلفلا نم ن- ةطقن ذخّتو ةولا
 سمشلا زكرع ىلع ذوجي يذلا خلا ىلع ينعا تْمّسلا يف سمثلا ةرئاد زكر تحت هترئاد زكرم نوكي
 نم رثكحا يفوا موبلا يف هريسم بسحب هكلف يف ن ةطقن نع رمقلا ةرئاد زكرم دعبب مث ضرالاو

 1) 000, 300316 فصن ل 2) 000. ليطضي
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 ها

 اذا هّنإف اضياو ءاعب رو ةرم نيثاثو اًمست رمقلا مظع لثم ضرالا مظع نكلو افصنو ةرم نيمبراو اميداو

 لج اذإف يدس اًضبا رادقملا كلذب ن ف طخو مله. * ض ف لع 'ناك !ًدحاو اءزج ن م طخ ناك

 دحاولا ءزلا ماهتل ةيقايلا بك دي * ن ف طخو لهن * هنم س ف طخ ناك اًدحاو !ءزج هلك ن س طخ

 عبدالا ىلا ةناث نيثثلاو ىناثلاو ةقيقد نيعيرالاو سمخلا ةبشسن ”[ن ف طخ ىلا] ف س طخ ناك ”اذاو

 هب يذلا رادقملاب انو اًنضنو ةثلثو نيتئام نوكصي فس طف ةناث نيرشملاو نيتنثالاو ةققد ةرشع
 6.01. خيه يذلا تب طخ نآي فالي لوح هل نق طخ مفيطأ .اذاذ :ايتسو يسم ةسرام سطل

 يذلا نكلو برقتلاب ضرالا رطق فصن له ةرء نيتسو ىناو نيتئام ضرالا زكر ىلا لظلا فرط

 فصن لثم ةرم نيعبسو ناو ةثاعبراو افلا نوكب س د طخ وهو لظلا فرط ىلا *سمشلا زكرم نم

 هيلع لبع ام ىلع دانبألاو سويللكب اهجرؤتسا يتلا ِبَسَللا هذهف ن م طخ ئه ئذلا ضرالا ريطق

 نسم © كلذ يف رهظ ام انحضوا دق انك ذاو © ٠ سمشلاو رمقلا رطق رادقمو لظلا رطق رادقم نم

 ؟ديقلا قادم ديسإ يف لظلا طق ضصتو ل دك » نوكي انل ءئانس دعا .ستلا لخض انو ل

 رطق نع صْقني رمقلا رطق دجن مسّرلا اذه ىلعو دال» .ركحذ.ام لع ناك دق ننمشلا طقو 7

 ابي فلتخي يتلا ثأّدلاو فضنلاو قئاقدلا سمخلا نم اهرادقم انذخا اذإف اأو اًمصنو ةقتقد سمشلا
 اذاو .بيرقتلاب رشملا سم الا ثأّثلا كلذ نم نوكست اهاندجو ضرالا نم هبزفو هدنب يف ىقلا

 ئضرالا“ ع نسقلا دس ضلت: ايبو اهلك ودتلا كلف نفق يه يتلا ثأنلاو ءازجاالا ةرشملا نم انذخا

 نم كلذ انصّمنا اذإف .بيرقتلاب ءزج سمخو ءازجا ةئلث هلم ناك تالباقلاو تاعائتجالا تاقوا يف

 يذلا عضوملا يف ضزالا ركحرم نع رمقلا دعب نا اندجو ضرالا نع رمقلا دعب دعبا يه يتلا يدس

 منو ةَرم نويت ناصإالا نع كانه اهلك سمشلا رتب نأ نكي يدلاوهو 202 هع

 زابع عضوم يف ّلظلا رطق فصن ناك كال * رمقلا رطق ناك اذاو .بيرقتلاب رشم ثأثو رشغو كأثو
 ؟ 62. رشع ةناهلا اكرم اذإ سورلطب هلع لمع يذلا رادقملا 39 برق اذصهو مكر نم: اميرق رمَقلا

 ضرالا زكرع نع سمشلا دعب ناك رقع ثأثلاو رشعلاو كاّذلاو كقيفنلاو نيّسلا يف سامخالا ةعرالاو

 كلذ اَنْمَسق اذاو ضرالا ردطق فصن لشم ةّرم نيميراو اًنسو ةئامو لا دمبالا اهدعي يف تناك اذا

 1) 0 نانو سس 2) 26686 ذظ 000. ل 83) 26686 ذغ 600. ل- 4) 6000. ضرالا -. 5) 000. اغا

 6 000: سما
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 ضرالا رطق فصن وه يذلا 00 ناك هب يذلا رادقملا نكلو |ء زج 00000 نوكي

 حط طخ نوكحي هيف يدس ضرالا زكرع نع رمقلا دعب وه يذلا *ن ف طخ ناك هبو ادحاو !ءزح

 دسحاولا ىلا ساما ةثلثلاو نينثالا ةبسن حط ىلا ض ف ةيشنف ملهم » ض ف طخ نوكي هيو لذي"

 *فعض لم ميج ” قط ٌطخو ض ف طخ نوكي كلذلف ”ن ف طل واسف نط طخ اماو برقتلاب

 لإ من # هينا نا اال ولسا د لإ وال يقلا دن اذ ]يح اقاو ن امح
2 

 يذلا ن م 0000 كلذ نم طقس اذإف 2 كيل نم ةئناث ة هرشع ىدحاو قااقد 5 050 اةزح كلذ 2

 نوسخو تس وهو 8ك ماع ل دو ةنأن ةرشع ىدحاو قئاقد ثأث 7 ن ط طخ يب دحاولا لكما

 ليج اذإف طم ون  نوكي "ط د طخو اي ح» نوكي "نط طخ ضيا تلذكو .ةيناث نومبراو مستو ةققد

 ' 1 نباخأ ةنيزاو ري ةَرشع اكن ط طنب دست ةءطخ ناك ادحاو !ءزج هلكح ن د طخ
 طخ ةبشن .ىهو برقتلاب اًضيا ساخلا ةعبراو ةرم ةرشع ىنام كلذك حط طخ دعب ١ د طخ تلذكو

 ءزح نم طخ 0 وكنب يذلا رادقملا يدس هنأ نان دقو 2 م نشل زها لأ د

 فصن وه يذلا نم طخ لثم ضرالا زكرم نع سلا دعب وه يذلا ن د طخ نوكي كلذلف دحاو

 '”000 لاثرقلا رطق لدي سيعلا طق اسماو تروقتلاب““ ةّرم رشعو ثيتئامو افلا ضرالا رطق

 رطقق بيرقتلاب ةّرم يستو تاّرم ثلث رمقلا رطق لثم ضرالا رطق نكحلو بيرقلاب سامنا ةعبداو
5 2 ِ 1 0 0 5 3 
 نوكي يذلا قمَعلاو ضْرَعلاو لوطلا وذ * سىعكحملاو # .اقصنو تاَرءسمخ ضرالا رطق لثم سمثلا

 نم نوكي يذلا تمكلاو ٠.ضرالا لا ينعا ادحاو نيك دحاو يف م هلثم يف دحاولا ترض نم

 تمكلاو 6 يي نوكب فصنو ةسمخ يف م اهلثم يف "ا برض

 نوكي سامخا ةعبداو رشع نام ف م اهاثم يف سامخا ”ةعبرالاو ةرشع ىناهلا برض نم نوكب يذلا

 | فدل تاو ويكره :سككلاو :انهينو نيرو ةسراو ةثاكسو قالا ةئس

 الا وظتوو» دباولا بم بكم نم عبدو '"نيثلثو ةعست نم ا* ':> نوكت ح٠ طخ وه يذلا رمقلا

 ةئاّتسو ةرم فالا ةّمس رقلا مظع لثم هّنكلو اًنثو اديرو ةرم نيّسو انسو ةئام ضرالا مظع لثم

 1) 000. سرد - 2) 0. ل م اس 13 1010 2 000 ا 4 انوا ل دلك دخ :)5  0002 نط: ب

 0) ءععدأن 12 ءمل1مع. - 7) 000. نياللا - 8م) 000. نيثاملا - 9) حط سس 10) 000. | د - 11) 0

 نط ل 12) 0 و لط - 183) 7ومدز زو هون. -ح 14 مومعز ز2 هو. ب 415) 6000. عنصع جاتازان1ن.

 16) 000. عمع حصان. ل 17) 000. نيسرا
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 مدسلا

 ةرئاد نيب ايف اهتأمجو ط اهزكرم ىلعو حذ ٠ ةثلاثلا رمقلا ةراد
: - 

5 

 سمشلا رطق يفرط لع تا تحرخاو ضرالاو قامشلا

 ناشتابو 2 يتطقن ىلع ضرالا ةرياد 0 امج ج 2 | .1, يتمالعامهو
 هل

 طخو طورخلا ج سا كثأثم نوكف اس. ةطقن .لع اعرخألا بنإجلا نم

 ةيوازلا ما امهئم دحاو لكو نيلثم كلذإ ريصق نيمصق همسقب أ

 ناسامي نيّطخ ن ةمالع ىهو ضرالا ركحر. نم اًضا يا

 0 ئسمالغ لع نازوجيو ٠ ح يمالع لسع ىقلا' ةرئاذ

 7 يلا ةسعملا تيوتا ي اما ايه نعتلا, ةرئادب ناسأبا

 ح*رطقو جارطق جرختو ن هن ةمالع نعايأكا نانا اهق ربا
 رههلا مصضوم ضرفنو م ك رطق ايضا جرخنو ى. ةلق لل هذه

 ةيرمقلا تافوسكلا تاقوا يف ضرالا نع دعبالا هدب يف ناك اذا

 ساد, لوخل. نأ "لجأ نق نان طش. لثملا ندع طن لد هيفا

 فصن وه ٠١د طخ نا لْكّشلا اذه يف نبت اهأك زكارملا لع زوجي

 :رابطق كن اب ملل رمقلا نطق ننس عد طش سلا

 نوكحؤ لظلا رطقوه يذلا ض ف عطخ اًضيا جرن و ضرالا

 هيلعو سويلل: هلع لمع ناك يذلاو .لظلا رطق فضن ض ف طخ

 هب يذلا اذار نيتس :نوكتن ضد طخ نأ هتان كيب

 طخغ ريثك دْمبلاو ةيوازلا مئاَق سدا قدمو. اهروس.تلق نطتتلا كوكا

 نركب 52 يذم رابلا كدب اودسايتح نك نال 0 |

+ 

0 

 سس سش ةيوازلا متاقلا س د س51 3 0 لع فحل هر ران" نم ةعاقلا اءاوزلا ميدالا بوكت ئذلل رادقلملا هي 7

 نوك هاف ط ن من ح ةبواز 3 يذلا كيلا حاظ 34 اماذ م *«قادقأل اذهب قوكي يبن ن ض ةيوازو

 دس هديا يس بحد 4
 هب يذلا رادقملا/ ض ف ض ف طخ وهو هل بم 5 هنإف ف ن ض ةيواز و اماو ل وهو رك ع8

 1) 000. ساك ل 2) 000. ناط 2 ن1 جلطماوأ1 006م ج0 181011612. - 3) 000. ف س ض - 4) 00ه.

 < ه201111.2-- 5) 000. ف س ض

12 
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 نوكي نأ بجي هنأ كلذو ةيناث نيسمخ نم اًبيرق هرادّتم نوكي ساقلاب هبجوب اًمالتخا برقالاو دعبالا

 اماو.» ءزادقملا اذهب دميالا اهدعب يف تناكاذا .هئم لقا :ترقالا :نسقثلا برق يف لظلا نطق فصن 4
 ديبالا .هدمب يف ناك اذا رمقلا رطق لمحو انركذ ام لع اهبف لمع سولطب نإف « ةّيسعشلا تافوسكلا

 تاعاّتجالا تاقوا يف كلذ ادن ا هلكت زم كلاش ك ال * 'اهرادقم جوربلا كلف نم يرق ناوي

 5 ناك نإو رمقلا رطق ازكي نسفلا له بس ةلعلا هذهبو ةيورلا يف جوربلا قاطن ىلع ناكاذا ةّسئّرما

 لمح اماه دعب نيب ايف ريت سمقلا عم سمشلا رطقل لحي لو ةركند هاذ, ةقلقلما وايد هنم ملظعا

 مسن هاش كنا ايش قول هاابعريف ييتئاو طق نأ سايقلاب انل ناب ناك دقو رمقال

 3 ”الا سالم هيف ناك انا نام الل ناك سلا تهل نأ انهت ال هلأو هضيضو  ةققذا نوزتعو

 نيح كلذو دعبالا اهدعب يف سوشلا نوكت نيح كلذو كال * روي ناك اذا هرطق نم مظظعا اهرطق

 1 نوكح, ةءاسلا يف اهريسم نإف برفالا اهدعب يف تناك اذا اماو م ب * ةعاسلا يف اهريسم نوكت

 نيك هب أكو ةققيفد نيثاثو ىدحا ةنان دقو كثاثو ناتققدلا نوكتس هب يذلا رادقملاو طب <

 مه ريغتب سمشل سيفلا نطق دجتف برقتلاب ةقيقد يو ةققد نيثثو 539 ةنان نوثاثو ثلثو ناتققدلا

 ” لا نابع ةسسغلا تافوسكلا رادقأا ابل. كس كلذنو: عكلثو :نيتققانب اهنأدمب نيي.ابف مقلا

 '00 برق يف طق يتوب 2< اهرأدقم..كالفلا مراد نم انوق توي زمقلا ناجي دنيا. يف ”لظلا زق

 15 الو ةعم ريظ امو كادصلا ديرخ ندب نأ لواحتاف .ةقشد ب نها مز ةه اهرادقم اسوق و رمقلا

 هته لع لُكَشلا ةداعإب الإ هلع لمع. ىذلا سور يأر نم. فضرقن ىلا ةهللا ض كلذ: أّدهت 4

 اه ىلع انلمع تم 1م10ال هانا اندجو ام لع '.اكيالق مش م باك يف ةروكلا افضل كلت ىلعو

 4# لكلا اذه م للا هيعمل 5 ًاًفاعضأ دعبلا دققامتو ةيانقلا# حت / ندا اندجو

 هيلا ناهاةنإ هيرست هلع يك لدا ونمخ كال" مس أم لتمأف هيلع ,لوقلا عت م

 50 مظعا اهضعبو ضع اهضعب لباقت ميقتس طخ ىلع اهزكارم رياود ثلث تردأو هللا دو تادب

 اهدمب يتلا ىلعو اهزكرب نادلاو حب > نضرالا راد يهو اهنم ىَربكلا ةرئادلا ىلع لاتموو لاقي ىم

 يضو ةطسوتملا ىرْغصا || ةرئادلا ىلعو ن ن اهزكر ىلعو علك ضرالا ةرئاذ ىِ مو م-ظعلا يف

 1) (#“ل. هرادقف - در هنآ. جياءالا إء١ بج :3) نعل. هرادقم - 4 ]م لسيصو هولزنع هغ طاونممتع ل0ععأ
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 4 يذلا نامزلا فوسكلا طسو ا مدقت أذ طقف هرطق كأنو فصن رمقلا نم 202 ىذلا

 عضاومو اهراذقأو تافوسكلا تاقوال تا ا )د طعام ألو فصن نم سرق كيرا

 ةيرقو ةسمث ةريثك تاذوسُك يف اند-و رثكاو هنم لقاو كلذ لثمو انركذ دق ام رثاس يف َنيِريَلا

 يف مثلا امهف تناكو نيئرمقلا نيقوسكلا نيذه ىئذب انيمتكاو اهرادقأ لع انفو اهتاقؤا اندصر

 ءزجب هنم لقا طسوالا هدمب رادتم يف وهو دعبلا يف دحاو عضوم يف امهيف رمقلاو دمبالا اهدنب ةيحان
 ىناثلا هضرع نيبو لّوالا هضرع نيب ناكو ةدحاو ةهج يف اعبج امهيف رمقلا ضرعو بيرقتلاب فصنو

 اذإف رمقلا رطق نم ءزج عبدو فصنو ةيناث نم زج رادقم لضافتلا يف نيقوسكلا نيب قفتاو ت ج*
 بيرق نيفوسكلا نيذه يف هلك مقلا رطق لّصح نيْضرَملا نيب يتلا قئاقدلا هذه يف كلذ برض
 ةثثو نيم يهو سويلطب اهركذ يتلا ةبسنلا رمقلا رطق ىلا لظلا رطق ةبسن تناك اذاو ل 2 نم

 .ل ع» نم بيرق رمقلا زاجت عضوم يف لظلا رطق فصن ناك برقتلاب هلكح رمقلا رطق لثم سامخأ
 تاعاّتجالا تاقوا يف رمّلا اهريسي يتلا يناوثلا رّشعلاو ةققدلا نوثلثلاو ةتسلا نوكت هب يذلا رادقملابو

 ثأثو ةمِقد نوثلثو سخن 'نوكحتو تاقؤالا كل: دنع هريس مظعا يهو ةعاسلا يف تالابقتسالاو
 رمقلا اهريسي يتلا ةناث ةرشع اتتثالاو ةقيقد نوثلثلا نوكت هبف ذئنمح رمقلا رطق رادقم ىه ىتلا ةققد

 ةعست دسالا هدعب يف ناك اذا كلذ أنهتو كلذ دنع ريسملا لقا ىهو تاقوالا كلت يف ةعاسلا يف
 ىرجاو *2ال * هنأ ىلع لمع هّنإف سويلم اًماو ذيح رمقلا رطق وهو بيرقتلاب اًفصنو ةقيقد نيرشعو
 هزاجت بسحب رمقلا رطق نابو انْدَرَأ ام مو دق ذاو .راطقألاو داعبالا جارختساو كلذ ىلع باسملا

 نوكحي اهف ةروكذملا ةبسنلا كلت رمقلا رطق ىلا ّلظلا رطق ةبسن انأعحو نيدعبلا نم دحاو لك يف
 تناك اذاو .دعالا اهدع يف سمشلا تناك اذا ل ل نم اًبيرق رمقلا زاجم دعبا يف لظلا رظق فصن

 نيبف ةقيقد وم نم ابيرق ّلظلا رطق فصن ناك نرقالا اهدعب يف رمقلاو دعبالا اهدعب يف سمثلا مى سام

 نيتققد .نم بيرقب سويلل#ب هيلع لمع يذلا نم لقا دمبالا رمقلا زاجم يف لظلا رطق فصن نأ ؛
 برقالا برقلا زاجع يف لظلا رطق فصن امو .ةدابزلا نم هباسح ىلع رمقلا رطق يف مقو آب سدسو
 سلا يدم نيب اهف لظلا رطق فصنل نوكي نأ اًضيا بجيو نيباسملا يف ردقلا يف واستم هنإف

 1) 26هموؤ زض ؟0ل1عغع. - 2) مرتو ك 3

1,0 
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 تفسكلا دق سمشلا نوكت نأ بَسنلا كلت ىلعو سويلل## باسح ىلع بج, ناكو ' هم حت فوسكلا
 ' 17 ]1 اذهم نعاس نم تمرق دوجولا كورلا نع انا ”فوسكلا ظندو نوكك نأو اهلك

 سايقلا حلصي اننامز تافوك نم © نيئرق نيفوسك اضيا رثذنو » .ًةَّنِب باسملا يف هلثمب لهماستلا 6 5:*
 نيعستو ةميراو ةثامو فلا ةئس يف ابهنم لّوالا فوسكلا ناك عوّنلا اذه نم هيلا انْذَّصَق اهف |.هيلع

 5 زوما نم نيرشعو ثلاثلا مويلا يف ردئكسإلا تامت نم هد ١ ةنس يه يتلا نْيتْرَملا يذ ينس نم

 ةفايعاس 2 عيبا د نه راهنلا فاصتنا 5 نم ةقرا5 ةنيدع نقوبتكلا طسو ناكو ع

 ريسل ءيشد 50 ثأدو فصن نم رثكا ريقلا نم فسكناو لادتعالا تاعاس نم ٍريسل غ

 رمقلا عضومو هنم ب د يف ةقيقطلابو دسَسألا نم ك٠ يف طسوالا اهريسمب انباسحب سمشلا 0
 نم فالتخالا ين هتكضرح كلذاو سمشلا ءزح ةلابق رارطنمالاو ةقيقهلابو وُلَدلا نم هم ح طسفالا
 10 ضرعلا يف ىطسولا ه_:كرح تناكو ذ ديت ةقيفلابو ( جن ريودتلا ثاف يف طسوالا دعبالا دعبلا ةطقن

 ناكو ةققد با نم بيرق بونألا يف لابقتسالا تقو يف هضرع ناك كلذإو ه وفق ةقترقْلابو دم سن
 نأو ل نو ناو فوصن رادقم رمقلا نم 0 يذلا خ26 نأ سورطب باسح ىلع بجي

 ناكو © .ةلدّتمم ةعاس عدو تقلا نال ترك هيف ءاادعتو ىذا, عناتزلا_قويكلا طسو نامز مدع

 ل ذك دا| لس ىه ىلا نيئرملا يذ ىنس نم ةرشع ىتنثاو نيتئامو:فلا ةنس يف © نناثلا فوسكلا

 !5 مولا نم راهنلا فاصتتا دعب نم يك اطنأ ةئدع فوسكلا طسو ناكذ ن#ث اندصرو ردنكسالا تامت

 '00 د ناهلا بعت دس ةكرلابو.برقتاب ةلدشسم ةعاض ثأدو ةعاس ةرشع سم تنآ نم يناثلا
 هيشب هرطق نم لقا رمقلا نم فسكحناو لابقتسالا تقو وهو بيرقتلاب ةعاس عبدو ثألو ةعاس < ةدبع

 مضوم ناكو هنم ل دي يف ةققملابو دَسألا نم يد, يف طسوالا ريمملاب اباسحب سمشلا تناكو ريسب

 ب ناك كلذلو ملا سلا ءزج ةلاق يف رارطشنألا ةقفحلابو وللا نم دك دي يف طسوالا رمقلا

 20 هتكر> تناكو ءابن ةققطابو ”ذ يتريودتلا كلف يف طسوالا دعبالا دعبلا ةطقن نم فالتخالا يف

 وه يذلا فوسكلا طسو يف ىّتْلا هضرع ناك كلذلو اك هنق ةقيقطلابو ي صق ضرعلا يف ىطسيولا

 نوكي نأ بسلا كلت ىلعو سويمل#ب باسح ىلع بجي ناكو .ةققد 2 نم اًبيرف لابقتسالا تقو

 1) (0001. هم عيضف (ض ماظن صلو - 2) 1”نرنؤوهعتع 00 3) 000. د ىف
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 فوسكلا طسو ناكو طسوؤالا هدعب نم ابيرق رمقلاو برفالا اهدعب ةبحان يف يناثلا يف سمشلا تناكو

 تام نم بال هد يه يتلا نين لا يذل نينثاو نيتئامو فلا ةنس يف دصرلاب هاندجو ام ىلع لوالا

 فسكتاو ةئامز ةعاس رادعم ةقرلا ةئدع بأ نم نماثلا موبلا يف راهنلا فاصتنا دعب قت ردتكالالا

 طسوالا اهريسم-امأ عامتجلالا تقو يف انباّسحب سمشلا تناكو رظنملا يف اهب نم رثكأ سهلا نم
 دسألا نم ذ ني يف طسوالا هريسمب رمقلا ناكو هنم دب طي ىفف ىلا ريسملاب اماو دسألا نم دن 2ك ىفف

 دعبلا عضوم نم ريودتلا كلف يف صاخلا هريس ناماظلز تنم ءزج مم رارطضألا ةققلابو

 ينررلا عاتجالا ناكو ان رمق ةقيقملابو ع دمت ضرعلا يف ىلطسولا هنكرح تناكو نب مش ىلا دمبالا
 ياي رز اوبووا ةوش رولا يهْلا عامتجالا تقو دعب فوسكلا امو د ا
 هّصرع' ناكو قئاقد كس راذقم بونملا:ةيحات يف ىلا هضرع زاصو تونت فوسكلا طسولا نطرعلا

 ةبسنلا كلت ىلعو سورل#ب باسج ىلع بجي ناكو ةققد ةرشع تس نم بيرق لامثلا يف يقيقملا
00 

 لبق فوسكلا طسو نوكي نأو عبرلاو فصنلا نم رثكأ سمشلا نم فسكتي ام رادقم نوكي نأ

4 

 - ةئدعب دصرأاب هاندحو ام ىلع ٍناثا فوسُكلا طسو ْنإو .ةعاس نم برقب سانقلاب مق مقو يذلا تقولا

 تام نم دكدا يه يتلا ن نين رقلا يذ يبس نم ةنس ةرشع يتنثاو نيتئامو فلا ةنس يف ةكاطن أ

 تاعاس ثلث نم برقب يناثلا نوناك نم نيرشعلاو ثلاثلا مويلا نم راهنلا فاصتنا لبق ردنكسالا

 ناكو لقب ةيْؤرلا يف فصنلا نم رثكأ سمشلا نم فسكلا ام رادقم ناكو ةلدتعم ةعاس يلو
 ةعاس تصن نم لقا تاعاس ثلثب راهنلا فاصتنا لبق هنقو ان ّدخأ ام ىلع هكر قرا 0

 انباسحب طسوالا سمشلا عضوم ناكو راقت يف اهتقلك نم لقا تسشلا ننتكلا ام 0
 5 طم بي يف طسوالا هريس رمقلا 6 ح ةقيقملابو ولدلا نم طذ يتلا عا ءاتحالا تقو يف

 يتلا دعبلا ةطقن نم فالتخالا يف هريس 00 ءزج عم رارطضالاب ةقيقملابو وللا

 فرقا ماتو ناي ين هيبلو "28 نضررلا ا لشولا ةكرحو 232 ا
 زق رت نر ىب رملا هضرعو ةلدتعم ةعاس كلثو فاض" نم بارق 'غاتحالا كفو لق لا ف

 ظنمو 3 هدا شذا ين هتكرح نأ الا ةققد الا ةجرد نم بيرق ىّعْلل هضرع ناكو قئاقد

 1) 004. ز دي ل 2) 000. رت بلش - 83) 0004. بل - 4 004. اي طضف (ي 6هطاطن ]20 صب ([1186 40

 113 عاطصءطتم»مو ةزعمتقعتأ 60).
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 ء | ىلفلا ,ضوعب نات "نضولالا لثمن سمشلا كنك لو .ضرعلاو:كوظلا يف .هارجت لعراصف.نكاوكلا < ةفع
 فونسأ" ناك ةياهنالب اًدعاضتم ناك لب .ةناهت ءاوملا يف هل نكي لو ذحاو رادقب هالعأ ىلا هلّمسَأ نم
 هناطب ! نم رثكأ فوسُكلا يف ؤطبي ناكو داو رادقم هلفسإ وا هريودت كلف لعأ يف كلذل رمقلا

 ضرالا نم رفصا. سمشلا تناكؤلو .ءسمشلا اهتلباقم دنع فسكتت اهأك ؛بكاوكلا تناكلو دوجوملا

 ناكف لظلا ضرع مفترا اًَلكو ةياهن الب ءامسلا يف اًدعاصتم نكلو هلفسا نم ضرعا لظلا ىلعا ناكك

 ' 0 ]) «نسيشلا ريس نم اهريس نسيب ةفلتخم .امانأ :فومكلا يف وطبتو فسكتت تكاوكلاو مقل

 ىلع هزكرم ىَي نا تاعامتجالا تاقوا يف قفاو اذا هنا .كلذو رمقلا © اهفوسُكةّلع َّنإف سمشلا

 رم جرخي يذلا طا يف هعوقول سمشلا.نيبو سمشلا ىلا نيرظانلا راصبا نيب لاح جوربلا قاطنإ

 رتسنو اَدبا اًثاد ىرُي لاي ال ريغصلا ءيعلا كلذكو ضزالا ىلا اهنم برقا وه ناكذا سلا ىلا رّصَبلا

 ”0 لآ هيفا وف نيللا ضرع قت امديدقا لعو هنم زاضبالا رملا فرقا تاك اذا ريكلا ءيثلا

 كلذلو سمشلا ةرئاد نم انش هترئاد رتسي نا نكحمي ال يتلا ةياغلا ىلا ىهتني نا ىلا فوسكلا

 ٠١ مطاولا منبج يف ردقلا ءفونتكو ضرنلا ةفلتخلا :مشاولا يف زادقالا قلت سمشلا فوك اص
 نإف ضرالا ىلا امهساق يف |همارجأ مظعو امهراطقاو رمقلاو * سمشلا داعبأ اماو 8 ءادحاو اًرادقم

 | هلا رقيه سلا نا قع هارجاو ايهيلع نيايقلا قت نيئرق نيفونسكتص :كلذ ةفرم مّدق نموللع
 قاسطن ىلع ىري ناكو تاعائتجالا تاقوا ف ضرالا نع دعيالا هدعب يف:ناك اذا راصبالا نع اهلك

 همم لمح لب رمقلا عم مب اسويتحم .انالتجا طرالا | نم اهينقو اهدشأ يف سمشلا رطل لمجي نو جوربلا

 أمأع طحن الو أهلمعتتسل و ةبشلا تافوس <لا داصرأ نم امش هباتك يف ثَدب مو دحاو رادقمم 2

 ةراد قبطت نا بجيب د ةيفنلا تافو.كلا رادقا نم 559 ام يف ر 1 انكلو كلذ نم هعنص اع

 رطقل اًضيا كلذ عيبم اندجو لب ةدوكّملا ةبسنلا هذه ىلع راصبالا نع اهرتستو سمشلا ةرئاد رمقلا

 يفاهربلا سايقلا هبجوي ام باسح ىلع برقالاو دعبالا هدعب نيب |يف رمقلا عم م انيِب ارهاظ اريغت سمشلا

 نيم نيت نيفوتك انفيصو ام ىلع انناهزب © لمجنو 3 سوسحم ريغ ليلق وه اهتاذ يف ناك نإو

 دعبالا امهدعي ةبحان يف امهدحا يف رمقلاو سعملا تناك اننامز يف اهاندصر ىتلا ةروهشملا تافوسكلا

 1 102جم ع ع1 الملا
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 مونبرملا ولدي بتر تن« نيام ىلا يرتب زاغتاا نيو اندَجو كلذك ناصقت الو ةدادز ريغ
 دادقم هنامزو اننامز ٍق دنإت ؟هتّصخ نا ريغ هتيم ىلع هانت ليدعتلا لوادج نم عباسلا لودملا يف

 اماو ال .ىلات هللا ءاش نإ كلانه هدجتأ ام ىَتَبو هل صاخلا هريس نه كلذ 6 م

 جرخي سما عامشو رمقلا نم ملغعا ضرالاو ضرالا نم معا سمثلا نأ يهف © يرمقلا ف

 يمس كلذلو اوشا يح لكم باعت حالا باجل نم ءاوهلا يف يهب ىتح يفبإلا ا

 هكلف قدم ىدحا ىلع مقلا زاحم ناك اذإف دراطع كلف قوف هتناهن تركو ئزونضلا ضرالا لظ

 ىلع سهلا تماسو جوربلا قاطن ىلع مقوف“ جوربلا كلف *يف هزكرم راص سما هتلباقُم تاقوا يف
 سما نيبو رمقلا نيب ضرالا لوح اهتمس دضقو 'نلمشلا نع هب" لع شرع نكي مو كلفلا رق

 يف هتقرط قفاؤ | م ردع فييكتو هدون ميو دوكذلل يدوتصلا ضزالا لظ يف مّ 1 ْ

 سفن يف ناكو هب ضرع هل نك ل نإو لظ لظلا طسسو وه يذلا جوربلا قاطن نم ِبْرُثلاو دعبلا 0

 هرعبم ١ ماما باسل نوَكَف لظلا طسو طخ ىلع فوسكلا طسو يف هزاجم ناك دقعلا

 انِإ هنا كلذو امودعم ىلا يف يف وصلا لك راض كلذاو نخخلا يف هد انرظاو تانرتككلا .

 ىلع ناك اذا الإ كلذ أهتالو اههجاوي يتلا هترئاد فصن ىلع سملا مه مهب نيح ءوضلا عبج 0

 طسو يف ملا تخت وهو الإ كللذب نم :نكمت الو كللقلا تنعن اهتنبون هتنبب نوكب تي سلا |
 5 هنيب مّشال هن إذ كونقل ىلا وا لايشلا ةهج ىلا ضرعلا يف سمشلا ةقرط نع لام نإف قوتنا

 سمشلا لبق اذا كلذلو مئاق رطق ىلع سمشلا هتلتاقُم نوككالو كلفلا ةرئاد فصن نم لقاالا اهنببو

 ضرعلا يف يميني نا ىلا هضرع ريداقم قفاوي ام بسحب هفوسك ناك ضرعلا يف اهتقبرط نع لثام وهو
 نم ءيش فسكتي نا نكست ال هنا انركذ.دق اجب نيييف لظلا ةرئاد هنر 'اد سات نا نك امرتكاا لإ

 سمشلا نع دن سيلف دراطُمو اه مركارم"ىلا لس ال لظلا'نأل ننيشلا اهي اقم د فلا

 اذا راصبالا نع اهرتسدو فكاوكلا رئاس فيكي دق رمقلا نكلو كلذ دنع لظلا يف مقيف ةلباقملا دعب 20

 رصبلا نع جرخي يذلا يللا ين تي كلا دنع ةئلاذؤ ضرعلاو لوطلا يف شرما هتقرط تتقفاو

 0 مم اذا اًضعب اهضعب بكاوكلا فسكحت دقو .دوصقملا بكوكلا ىلا

 1) 000. هتصاح ل 2) ]معاز5 ]1معات1ؤ. س 3) 266عأ 2 ه00126, ([ا11 32165 زكرم 61
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 طب ي نيدكرملا نيب يذلا.٠ د طخ ناك هب يذلا رادقملاب نكلو نيّنس نم بيرق فصنملا اهزئوو ل دف

 ايف زكارلا فالتخال اضياو طب ب نم بيرق د ك طخو قئاقد سمخ نم ابيرق 2٠ طخ نوكي هبف
 نبم يذلا ب د طخغ د د طخ لثم ذ س طخو 2 ٠ لثم س ٠ طخو ٠ د لثم ذ ٠ طخ لمجن انْفَصو

 فصنوه يذلا لا +.اليدت وكت هب يذلا رادقملا 20000 ناب دقف هترئاد ىلا مجراخلا كلفلا سس

 5 هنأ ناب دق يذلا 3 هنم صْن أ اذاو دا جدل ك ب طخ نوكي انفصو الو هب هريودتلا كلف رطق
 بس طخ ىقبي قئاق» سخ اًضيا س٠ طخ نآلو ال خرادقملا كلذب ب ٠ طخ ىقب قئاقد سمخ

 رادقملاب سرقتلاب ال طم كلذل نوكيو ذ ب طخ ةبسن فرعت ب سو ذ س ةبسن نمو رك عرادقملا كلذب

 نم بيرق ذ س طخ نوكي هبف نيّدس لعجف ذ ب طخ دم اذاو طب ي نم:اًبيرف ذ س طخ ناك هب يذلا
 وه كلذو س ةماقلا ةدحاولا ةيوازلا نوكت هب يذلا رادقملاب ١ بي نم يرق هيلغ'يتلا سوقلاو بل ب

 0 0 زكرم ىلع ىف يتلا ريودنلا كلف يف ةيقيتحلا رمتلا ةكرح نوكت كلذاو حل سوق رادقم

 خم لقا تملا دعبلا ناك اذا كلذلو ة ةققد ةرشع ثلثو !ةزج نيعراو ةسمخو ةناعلث ح ح ةطقن نم

 نايف تست فق نم رثكا تناك اذاو لود لصحت يتلا رمقلا ةصاح ىلع حط سوف تّديِز فق

 1 ا ب ع ماسلا

 .ةفعتاو ا !ءزج نيعستلا تحت 8 ل ف ةموسرملا ىه نير ةققدلاو رشع اناا ءارجالا

 انناق م نان سون : كانتا يف: ركام لع اهدجت نإ لوطلا يف رمقلا ةكرح اًماف « لاق ©

 يه نالتخالا يف دل يالا لدم اكلدت كادكو رشا رج ىف اكردتما انكم
 يف اتكسر ج اناوأ ءاهنم اصمت الو اهلع ةدايز ال رمقلا ةصالل سورلطب ساتك نق ةعوضوملا ةكرللا
 انْ مقو ام ىلع قئاقدلا هذه اناَريغ ةقبقد رك رادقم سورلطب باتك يف ديزت اهانذجبو انإف ضرعلا
 )0 استر لواذللاى دش اهتم لحن اهانتبئاو ضرعلا ةكرح: نم اهانْصَمنو نامزلا نم هنيبو

 امهريسع رمقلاو ردا نيب م ام رادقع انتفرعم يللا سمقلاو سلا نيب أم دعنلا لوادج عضو

 لوادجلا ٠ نم لسبجي يذلا نم الد دلستنل يذلاوه نام كلذ اتفعما اذإف ذو تقو للك ف طسوالا

 1) 2مم زض ج00. - 2) 000. هز 210
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 رمهظ ناك دقف ريودتلا كلف رطق فصن وه يذلا ك م طخو م مم زكرملا نم يذلا ء ٠ طخ ىقب

 فصن وهو ظن نكح وف نيّدس زكرملا نم يذلا م ٠ طخ نوكب هب يذلا رادقملا نكلو ب٠ هنا

 نم ةبيرق هيلع يتلا سوقلاو بيرقتلاب ةقبقد ةرشع يتنثاو ءازجا ةعبس فرحا ريودتلا كلف رطق

 ءازحالا ةسمأا كلذ نم حط اذإذ ك م سوق رادقم وه كلذو ةققد نيدو عبداو ءازحا و

 اًملثو 1: زج يناثلا فالتخالا نم هعم بكرتي يذلا يب هلك درفملا فالتخالا ردق ىه ىتلا ةققدلاو 5

 الو ثاثلاو ةحردلا هذه تناك نيس برقتلاب ة ةحرد اعألاو ن اًحردلا ا ا نيسحخو

 ىلا نئاقدا ةسسنب تاصح دقو عبارلا لودلا يف كف تمت ةموسرملا يس بن نيّتسلا نم ةققد

 تمجف نوثلثلاو يناهثلاو نوعرالاو ناثثالا هذه ا لذ و لكحل ل بم بم * ةيسل يو دحاولا 0

 1 5411 ساشا يف ةموسرم ا يهو ةققد نيثلثو 15 8 ةققد *توسمكلاو ةئلثلاو ءزإلا ناك نيّتس

 مسرلا لع حط سوق وه يذلا طسوالا دعلاو يتلا دعبالا دععبلا نيب ام مأمن اضداو ٠ كف ىلا |

 ا يف سورلل#ب هلت كل نع فمطملا طسوالا اهريتم ليمثلا نعزيفلا هب, شرقت نأ عوضوملا

 بيا شا طا ط ةطقن نم هريودت كلف يف رمقلا دكا رك انركذ ام ىلع هتلالذ هيلا ثهتنا يذلا

 .كلذل الاثم ةرئادلا هذه منذو

 !/ نكرم ىلع جب ! اهيلع جراذخلا كلفلا ةرثاد هذه لاق

 ةمالع عضوم يف جوربلا كلف زكرم ب هيلعو رع ارطقو * د 5
 ريود_.لا كلف دل م 00 ىلع ةرئادلاو 3

 طش لوطا يلوح حرتتسرا
 ةيواز نوكش د ةطقنب 2 ةطقن لصضنو ك ةطقنب هب

 سوقو ص ىلع دئازلا ءزإطلا فصتلا أملا نم ٠ك

 ةريدتبللا ةرئاذلا نوكت هب يتلا وادا سان
 9 رادقملا هك ال * فصخملا اهرتوو |؟زج سش هك : ل ىلع

 « ديمي كلذل د ك سوفو 01 3 ةبواز ىّتو نيل رطقلا فس يذلا ا نوكي هب يذلا

 1) 000. ةسمخ )2  000. همم ةعانفدلم. - 83) ن0. . 27ج 4 000. د
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 ' ازادنقم وه كلذو ةققد نيرشعو نيتتثاو ةحرد نينلثو مست !مب لاو ءازجنالا ةيسئئنا نيكي هيف از

 سكعلاب اًضيا كلذكو جراخلا كلفلا نم برقالا دعبلا ةطقن ىلا ضرالا زكرع نم يذلا ف ٠ طخ

 ةمست اكزج نيّسلا نوكك هبف اهب رو ءازحا ةسمخ ءازجالا ةيناثلا نوكك هب يذلا رادقلاب ةبسنلا هذ
 فيضأ اذاف ةققد بكو اةزج للا هنأ, ف ٠ طخ رادقم حضو دق ذإف نيرشعو نيتثاو اءزج نيشثو
 5 ناك هفصن َذِحَأ اذاف هلك كرملا جراخلا كلفلا رطق وهو بك طم لب نوّدس وه يذلا ٠١ طخ ىلا

 سمشلا نع هفارحنا بسحب ريودتلا كلف رطق فصن فرع دق ذاو *ام طم جراخلا كلفلا رطق فصن

 ةفرعملا نم كلذ يف ام مات نم ىقبي يذلا ناف جراخلا كلفلا رطق فصنو نيزكرملا نيب ام فرو
 4 عم دما ليستا نما ربام حاضياو كلاثلا لود يف ةمونسرلا بل ترق هيباسع حاشا

 0 عبارلا ويل يف كلذ اله لاو لوادحلا قابلا ينلا ةهلا لع نيدعبلا نيب اهف

 10 يلبي يهد نيّدس ةققدلا نيسرالاو نيَتجردلا هذه تناك اذا هنإف عبارلا يف يذلا

 ل ةمالغ ىلا ٠ ع طخ جرخ: فصأ اك كلذ ةفرعمو نيّتسلا ىلا ل رادقم

 مك م١ سوق ضرفنو اداوزلا مولعم عالضألا بسانتم ذل: ثّأثم ريصيف اذ ةطقنب ل ةطقن لصتو

 راتوالا ةبنن انانج اأو .سعشلا نع فعطملا رمقلا دن يهو !ةزج كف بابلا اذه يف سورلطب اهضَرف
 رادقملا زج ننس عبرا ماهل ل ءذ ةيوازو زج. نيثلث *ذ ٠ ل ةيواز نوكك رطقلا فصن ىلا ةفّصنملا

 اك لوك ٠" ل ةيواز تو نإف اًضياو.اةزج سش ل ءذ ثلثم ىلع ريدتست ينلا ةرئادلا نوكت هب يذلا

 7 ٠١ السا - طخ ” نوكب هب يذلا رادخلاب "25 نم يرق توكت لج ةيواذ دو !"زجب نين ان
 وب ط نوكب لذ طخو ي ٠ نم يرق ل٠ طخ نوكي هبف ا اع ثا نوكي هب يذلا رادقملا

 2ك ةطقن ريودتلا كلف نم رمقلا مضومو ريودتلا كلفل أسامم ن ك ء طخ لْكّشل || يف ضيا ناك اذاو

 فصن 2 طخ ذاو يناثلا فالتخالا نم هعم بكرتي ام مم لوالا فالتخالا ن + عتب ام.رثكا نوكي
 90: ل زاوأ ءاز ةيسبف نف رادقألا هذه ِتملع ا لق نش طخو ريودتلا كلف رطق

 عارم هنا رهظ دق يذلا ل“ ٠ طخ هنم يتلأ اذإف خ ع هلك ل م نوكي كلذلو ةمولعم م ل ةبسن نوكت

 1) 000. ةزصع ةيالعناو. ب 2) 15 طاوغممتف ؟هتعل0مع, 2001556 مهغ6غ رادقملاب طب ي نب نكرم نس, اه ن وكف

 ا<ءزج نيس ها ظخ نوكي هب يذلا - 8) 0001. نم - 4) 000. نأ طاقثمب موا لس 5) 000. مها ع 6 04

 ياي بس 7) 2عمعأ 12 001
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 ءزللا نيبو طسوالا هريسَمب رمقلا و نيب ام كلذ دنع نوكف جوربلا كلف نم هف ىري يذلا

 ريودتلا كلف نم رمقلا عضوم بسحب د للا رهقلا ةكرس .فالعلاا له يقيقملا سمشلا ءزط لباقملا

 انمَقو ةريثك ةيرق تافوسك ضيا نحن اندصر دقو .امولعم درفملا فالتخالا اذه ميج كلذل ريصيو
 فالخالا اوت“ انفصام لع دّرمملا فالتخالا اذه رادقم انْذَجوف اهطاسواو اهتاقوا ةقيقح ىلع

 اذأو نوح يلتو نيفومس نم ابرق غلب هودحو ام رثكا ناف سمشلا عنا ةقشا دوبنلل يناثلا

 نيمبراو ءازجا ةمبس نم بيرق نيفالتخالا عيمج ناك دّرْمملل يتلا ةققدلاو ءازجالا ةسمللا عم ّبُْكَر
 رادقم- ١ ةطقن نع دمبلا يف: تناكاذا ف ةطقن لع ريودتلا كلف زكرع ناك اذا كلذ 2 .ةققد

 ةعبسلا فصنملا رتولا وهو ءازجا ةناع ن ه اسرق فرحتملا يودتلا كاف رطق فصن نوكيف كافلا فض

 عسقو ءازيغا: ةرثنع نو يزكرللا نيب يذلا اذا, ةفا:نااينضولاه ناشرو الي يلشلاو ءازجالا

 جراخلا كلفلا يف دعبالا دعبلا يح يتلا طق لع يفتر تضأ كلذ ناهو ة ةعقد ةرشع

 ها لكس نفسا طخ جرخنو ريودتلا كلفل امام ط٠ " طخ جرخنو حش اهلع ريودتلا كلفن ٌةَرئاَ
 نكت, هنا ديقذلا راق“ " دا كلك. دق يدنا دل هلك فالخالا لمكتسي ساملا يلا ف ١

 اهو 14:2 نيتسغ تلا فْصن نوكي هب يذلا دابق بع بنصنملا اهتوو ع ةئلقلال اناوإلا عبرالا

 يه يتلا ف ةمالع ريودتلا كلف زكر. لمجن 00 اذه يف لئاملا لّثملا تالفلا رطق فصن

 طخ جرغتو ضيا حل اهيلع ريودتلا كلفل َةرئاد هلع ريدنو جراخلا كلفلا نم برقالا دعبلا ةطقن
 ميج لمكحتسي طا مضوم ينعا َساملا طا يف رمقلا نالف ط ف طخو ريودتلا كلفل امام ط٠
 ةغاقلا ”اياوزلا عبرالا نوكت هب يذلا رادقملاب بيرقتلاب ح فصنملا اهزوو م ذ وه يذل نيفالتخالا
 ط١ طخ نا نّيِبث ناك دقو ط١ طخ لثم وهف ط ف طخو ٠١ طخ وهو س رطقلا فضنو ىش

 ريغتي مضوم يف "يودتلا كلف زكرم راص و اءزج نيّتس ٠١ طخ هب يذلا رادقملا عبدو ءازحا ةسخ
 سايقلاب ىَدي ايف راصف ىقملا رظنلا عضومو ضزالا زكرم يبه يتلا ٠ ةطقن نم هبْرْقل سايقلا "هبف

 10ج

 0 نسا سس نإ 5 #

 1 53,١ نحاس ءازحالا ةناهلا وك هو يذلا رادقملابف نوّكس ٠| طخ 4 يذلا رادقملا ءازحا ةناك نم أاييرق

- 

 1) 000. اندصر - 2) ع 18 يدهم طاقغم اهطوأ, هىئ01556 م3666: كلفلا نم برقالا دعبلا ةطقن يه ىلا

 رزكدكحرملا جراخلا سس 3) 2هعههن زص 0001عو. - 4) 000. هزطع جصا1ءان10. - 5) 0 دك هر .6) 000. ةلصف ةق

 (1هن10. - 7 000. 30016 رتو - 8) 000. يف
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 لح م ةطقن ىلا سمشلا عضومو دمبالا دعبلا ةطقن يه ينلا ١ ةطقن نم ريودتلا كلف زكر كر

 يلح جرختو ١ 2.ض د ح اهلعزيودتلا كلفل ةرثاد هلعريدنوريودتلا كلفل اًركرن“ م ةطقن ذختنو

 يتلا :7٠ ٠ ةطقنزكر قم ىري يذلا دمالا دعبلا عضوم ريودتلا تلف نم ط ةظقن نوكتف حمذو طع

 ينعا ذ زكرم نم ىت ينلا يتلا دمبالا دعبلا عضوم ح نوكو جوربلا كلف زكربو ضرالا زكرم يه

 5 ريوذتلا كلف يف هل ْصاخللا هريسم يف رمقلا ةكرح فالتخا حط سوق نا نيببف جراذلا كلفلا زكرم نم

 ريودتلا كلف يف رمقلا ةكرح ضرفنو رمقلا ليدعت لوادح نم ثلاثلا لودجلا يف موسرملا فالتخالا وهو

 2 ةمالع ريودتلا .كلف نم هيلا ىهتنا يذلا هعضوم لمجنو ض ىلا مث ط ةطقن ىلا ح ةطقن نم

 فرغنلا ريودتلا كلف رطق فصن وهو 2 طخ جرخنو ريودتلا كلف ساعي "ن2 ٠ طخ جارغنو

 كلفل ساما لما يف رمقلا نألو جراخلا كلفلا نم ١ ةطقن نع فرحنا ريودتلا كلف زكرم دْمْي

 40 فالتخالا نم همم ٍبكرتي ام عم هلك دّرْفْلا فالتخالا وه ريودتلا كلف رطق فصن نوكيريفدتلا
 ناك اذا رمقلا نأ لكشلا اذه يف وه "نيبو ١ ةطقن وه يذلا سمشلا نع رمقلا دعب بسحب يناثلا

 ىَرَي يذلا جوربلا كلف نم قيقا هعضوم ّنِإ ضل ح هيلع يذلا هودنلا كلف نم لالا فصتلا يف
 صني كلذلو ريودتلا كلف تحرم عضون وهو لوطلا ين طسفالا ههتصوم نم لقا ٠ زكرم ىلع

 0 فصنلا يف ناك اذاو .ةجرد ةئامو نينا نم لقا ةضاخلا تناك انف لا طبق نم ليدعتلا ؛ نم

 415 تناك اذا كلذلو حجوربلا كلف يف طسوالا هعضوم نم رثكا يملا هعضوم ناك. نش هياع يذلا

 7 44] ايدمتلا ًآماو هللا ءاش:نارمقلا نم طسولا لع ليدبتلا داك لولا غصت نم زكا هتصاح

 لوادج نم يناثلا لّوْدلا يف اذه انباتك يف موسرملا تالباقملاو تاعايتجالا تاقوا يف رّهظب يذلا

 يف هتئزتو سمشلا ليدمت باسح يف اهب انامع يتلا ةهملا لع.هباسح ذم َّميِب دنق ليدعتل
 هرتوو ةدحاو ةققدو دلو ةسخ اوه انركذ يذلا اذه دَرْثْلا رمقلا فالتخا ملي ام رثكاو .لوادملا

 > «” وه كلذو فيرقتلاب هرم زج عبدو ءازحا ةسخخ رودتلا كلف رطق فضن كلذ دنعوه يذلا فّصنلا

 هئيبو سول هركحذ يذلا وهو عي دلاو ءازجالا ةسمخلا ىلا رطقلا فصن يه يتلا نيّتسلا ةبمن

 يحل سمشلا مضوم لبراقُم يتلا رمقل عضوم نوكي نا ةرورض اهيف بجي يتلا ةيرمقلا تافوسكلاب |

 2 41) 26هد6 ذه ©00. - 2) ةلثوينتل 10ةهدع ةهئءاللا ذط 3ة7[16م0 هع 0110 0113 ةانتتأ 6006 205161 أ

 ' طاهئومدتف ؟هه10. - 3) 000. ن كل - 4) 000. وهو - 5) 000. هزصو ةتالعانل.
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 ا ىلع جراخلا كلفلا زكرم هيلع مللي

 فم

 زدت يزتملا لوألا ديف :نتذرلا ننال“ رثبلا ةلمقن 12 زيددللا انيك للاب طسوالا سمثلا
 ثلث نم اًبيرق مويلا يف ريودتلا تلف ةرئاد ىلع كّرحتب نمقلاو ىَرْخَأ ةلاقلا دنعو رم طسوالا عاقتجالا

 فالخ ىلا جراخلا كلفلا زكرع لع ىَر يتلا دعبالا دعبلا ةطقن نم ئدتسو قئاقد مبراو ةجرد ةرشع

 نيذه يف لثاملا كلفلا ةرئاد ىلع مّن ريودتلا كلف زكرم ناك ذاو .ريودتلا كلف يف جوربلا يلاوت

 || ةرئاد ىلع كرحتب ريودتلا كلف زكرع نوكب نا ةهجلا هذه ىلع منع ءيش سياف انركذ م نيتقولا

 هذرتو ضرعلا يف هتكرح يه هذهو بيرقتلاب ةققد ةرشع عبداو ةحرد ةرشع ثلث مويلا يف لزامل

 كلفلا ةكرح اهنا انركذ يتلا قئاقد ثاثلا جوربلا يلاوت فالخ ىلا نيكلقلا مطاقن يف يتلا ديلا

 ةققد ةرشع ىدحاو ةحرد ةرشع ثلث ا يف جوربلا ياو ىلا لوطلا يف هتكحرح ىقبتف لثاملا

 هانا ف ام وه نيبو ةروكذملا لوألا ةكرملا يه ريودتلا كلذ قنراقلا ةكرعن بكذا بقل

 دبي ال رمقلا ناك ذا ءيش نينقولا نيذه دنع زكرملا جراذلا كلفلا لبق نم رمقلا ةكرح يف ْمّسال

 ذئيح يناثلا نم *يش َدَرفملا فالتخالا طلاخي ال كلذاو هتباتم وا طسؤالا سما عضوم نع امه

 كلفلا لش نم يذلا قالا فالتخالا 7 كا رثب داعألا كلت يفف ف سمشلا نع را دف 0

 كل ريظ اهنوشد ”لَميف ةعيزالا رمقلا كالفا ةروص هو: نعتعلا ةامع ادلب فيلل ب جراخلا

 ظ .© ناهزبلا

 نا: لسمللا كللظلل ةرئاد. تنس لاق

 تعمرو ٠ اهزكرع ىلعو د جب ١ اهيلع حجوربلا

 نكيلو ايضيا د جب ١ اهيلع لئاملا كلفلل ةرئاد

 |> عي ير _ كلذكو اننا« ,ةليقي اهانلا ١
 رطف حج رخنو هببطق قاد يذلا

 ريداتتو 4 ةمالعو نيكلفلا ز 0 نيب اهف ذ

 اهيل ركرلا جراخلا كلف ةزئاد 3 97 ىلع

 ح 61 لوف :ضرفنو د دل ةطوطخم ف ما

 1) 000. نم. - 2) 000. لثمتف

 ا

1 



1.00 

١ 

 نيشلث يفوملا بابلا

 نيريشلا داعباو نيفوسكلا للعو هئاامتلاو هن ةدازو هناكرح فاللتخاو رمقلا كالفا ةفص ف

 1 َس 6

 5 .ضرالا ىلا اسق اذا |مهمارحا مظعو اههراطقاو ضرالا 4 نع

 «دارفنا لع هنسف رّهظي هناذي دَرْمُم امهدحا نافالتخا هل دو هتاكرح َتَدَقفا ل رمقلا نإ لاق
 بسحب طسوالا ردقلاو سعئلا ريسب نوكحت يتلا طقف ةيسمشلا تالباقملاو تاءامتجالا تاقوا دنع
 عما بكرتف سمألا ن_ع هداعبا لبق نم رهظب يناثلا فالتخالاو .هريودت كلف نم رمقلا عضوم

 م موتي ْنَأِب كلذو ةّيحاسملا طوطخلاب ناهّربلاب كلذ ةفرعت طاحيو امم ناريصيف لّوالا فالتخالا

 ١ ةزيكا جوا هذع خخ البر غ دارغ هتحت لدتعم جوربلا كلف لّثم اهدحا كالفا ةعبرا رمقلل

 كلف لّثملا كلفلا اذه. ةعس لثم ةتيسو نيوئاياو 1 - ىلا هنع لئام يناثلا كلفلاو حجوربلا

 قاطن نعرمقلا دعب رادقم وهو برقتلاب ءازجا ةسمخ ةهج كس ىلا هلم رثكاو دحاو امهزكرمو جوربلا

 قئاقد ثلث نه ةبيرق مويلا يف جوربلا يلاو فالخ ىلا لئامل كلفلا اذه ةكرحو .ضرعلا يف جوربلا

 مل لوو لالا ةبحاناىلاضرعلا يف ردقلا زاجع هنمو أَ امهدجا ىعماو ناذللا "نيدُمَتلا ةكرح ىهو
 كلفلاو نامل كلفلا مطاقنت عضوم امه نادّمملا ناذهو بونألل ةرجان ىلا ردقلا زاجم هنمو بدلا رخآلا
 قمتي نيكللا يزكرم نع جراخ هن 7 ل لظلم كلفلا ؛ذ» .لخاد يفو .جوربلا كلف لّثملا

 ضال نم دمعي لا اعلا ةطقنلا كلت اولا هنم عضوم مقرا يه ةطمن ىلع هقصالبو لاما كلفلاب

 يقنثاو انج - رشع ىدحا نه بيرق مويلا يف جوربلا يلاوت فالخ ىلا لئاملا كلفلا ناب يف هر

 0 كرحتيو حراخلا كلفلا ةرئاد ىلع هز «رمو رمقال صاخلا ريِؤدَتل كلف ىمسي عباد كلفو ةققد ةرثمت

 ثاثو !ءزج نيرشعو ةعبرا نم ابيرق حوربلا يلاون ةهج ىلا حراخلا كلفلا ةرئاد ىلع زكحراا اذه

 عضوم عم ةضورفملا جراخلا كلفلا نم دعبالا دعبلا ةطقن نم ةكرملا يف ئدتببو ةققد نيرشعو

 1 تومرد1مكأ نع ءوررتععأل18. ]2 ملتعع اهصخاتتل 2318 تالزجعللم» 1([ةضواتلت الا ]| 1هعلوانل“. - 2) 4

 نيثدقملا - 3) 000. ىذلا
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 اهب يتلا ىلطسولا مايالا ىلا اهْنتف ةفاتخلا مانألا لّوحت نا تدرا اذاذ « لاق # .باتكحاا اذه

 نيبو ضورفملا طسوالا لوالا سمشلا سمشلا عضوم نيب مزيف لوادللا نم ىطسولا تاكرالا جرختست

 ني اس اين لح مث هظّمحاف ءازجالا نم ناكاف اًضيا طسوالا ريسملاب هيلا ريست يذلا يناثلا اهعضوم

 ناني نما ةدتقلا# جت رج غنا نييتت' يقال يناثلا عضوملاو هنف تناك يذل , يقيقملا لوالا اهعضوم

 يتلا ىطس ولا ةككرطجا_.ةازيلا اون راك نانا لدغ قس نال نيت ميقتسملا كلفلا يف جوربلا مااطم

 ةفاتخلا ماثالا ىلع هتذز ناكاف ةلدتعملا ةعاسلا نم وه مك امهنيب يذلا لْضَلا ردق تفرع تظفح

 اهنم ناصقتللا وا اهيلع ةدايزلا دعب مانألا تّمَلب امن اهنم هَتْضَقن لقا نامزالا ددع ناك نإو ةضورفملا

 وا راهنلا فاصتنا تقو نم ينعا ناك نيدعبلا يا ين ىطسولا مانألا ىلا ةفاتخلا مانألا نم لوحلا وهف

 مانالا نس م لومت نأ تدرا نإو .مايألا ٠ ءادتبا يف هللع لمعلا ناك تقو ( يا قبلا فاصتتنا تقو

 كلذ تدرف كلذ سكب َتأرع ةدوجوملا ةفاتخلا مانألا ىلا لوادإلا نم جرختا يتلا ىلعسولا

 رثكالا وه نامزالا ددع ناك اذا اهنم هتصقنو لقا نامزالا ذدع ناك اذا ىطسولا مانالا ىلع لضفلا

 ةفلتخلا مانألا ىلا ىلطسولا مانألا نم لؤوحلا وهف ناصقتلا وا ةدايزلا دعب ىطسولا مانألا تّنب اف

 ددع اّدبا نوكب ضورفملا سمشلا عضوم نم اذه ائباتك يف انلصا يذلا لضألا !ذه ْلَعَو دونما

 يذلا دمبالا سمشلا دْنبأ عضوم ريثت اهيف رثكي نامزلا نم ةليوط ةَدُم ءاضقنا ىلا َلقالا وه نامزالا

 ىلع كلذ ناك الو سمشلا ةكرح فالتخا لبق نم عقب ام كلذل ريغتبف جوربلا كلف نم هيف هاندجو

 نسم ءزح لك ةصح انذخاو ةققد ع باسحلا 1 يف طسوالا رمقلا عضوم "ىلع اندز انقسوااَم

 لودجلا يف ميقتسملا كلفلا ملاطم لوادج يف هانتبثاف اهيلابل مانألا فالتخا رادقم نم جوربلا ءازجا

 نم هرادتم فرعف كلذ نم ىقيْملا سمشلا ءزج هازإب ام انذخا اذاف حرب لك يف عل اطملا واب يذلا

 تاكرلا ينير يتلا ىطس ولا مانالا وه ىقبي يذلا ناك ةفلتخلا مانالا نم صققنف ا ةءاسلا

 .ساقلاب ةدوجوملا ةفلتخلا مانالا وه اهنم متي يذلا ناك ىطسولا مانالا لع ديز اذاو لوادملا نم 20

 1) 26عدأ 12 00.

1 407 



 الو

 نف لطسولا اهتكر مب عثلا هويت يتلا ةقيقدلا نيسمنللاو مستلا مم اًضيا راهنلا لدعم نامزا نم ملطي

 هلك نوتيلاو ةئ اال اهنا كد نامزا مأطت يذلا وه هتلل عم فلتخلا دحاولا مويلاو .ةليللاو مويلا

 رجا امإ وا ةاعبدار طضالا 4. يذلا ةلدلاو مويلا 0 نما يسوم م ةدارز عم

 د لك يف فلتخيو ري ريغت قفألا ةرئاد نم ءادتنالا ناك الو اهنم لقا ا هإو ةققد نيسحخو مسن 0

 8 لو بل ةدحاو ةلاح ىلع انبات راهنلا فاصتتا ف يذلا ءادّتالا ناكو هف 9 ربلا ملاطم فالتخاب

 يف مانالا ءادتأ دي مرعب لك يف املا نم كقدف حدلإ عولط ٠ ءاوتسال .كلذو فلتخي

 فاصتتا تقو نم لمح هّنكحل اهبورغ نءالو سمثلا عولط نم اهعضاوم ميوقتو بكاوكل باسح
 0 مو ابغا لوادلا يف كاوكلا ةعوضوملا .تاكرملا رئاس نالف اضاذ لدا :فاصتنا وارراهللا

 « ىلطسوولا اهلا مانألا نيبو ةفلتخلا اهيلايل مانالا نيب امم ممتجي ام لأ اَذا نامزالا ةيواستم ىطسو مانا

 9 رمقلا يف اماو سوسحم لك ِهلَبَق نم نيبتي رادقم هل سيلف بكاوكلا نم اهريغو سمثثلا ريسم يف اما
 ىلعسيولا مايألا نيبو ةفلتخملا مايألا نيب ام ممتحي ام رثكأ نا كلذو هتكرح ةعرشل اًدجهاظ هيف هناف 6 ه0:

 000 0 ية وزع لف اقبالا ضنا يف زيتلا ةكرج نوكتو ةعاب همن .نم ايبزق نوك
 .كلذ فض هاف اهنم ةصقانلا مانالاو ىطسولا مانالا ىلع ةدئازلا مانالا نيب ايف يذلا امآو .ةقبقد

 0 ليدعتلا وه يذلا نشا ةثةرح فالتخا اه©ادحا نيتهج نم قذلتخالا.ازه فرو

 نم ممتجي 7 رثكاو دحاو رادقت كلانه اهلك ملعال تناك ذا ءاهسلا طسر ىف جوربلا #0 كفكلحابا

 طسو يف جوربلا رم نم ممتجي يذلاو رشعو ميدو ءازحا ةثلث نم 9 نيسشلا ةكل فالتخا لبق

 ةعبس اعمج نيتهللا نم + عمتي أم مميقي رم ٠ جرو ءازجا ةمبدا نم بيرق ٍدئايح غبي ام رثكا ٠ ءامسلا

 عصضومو ٠برقتلا ةلدتعم ةعاس رت نيكو ةعغاس,ف صن. وه م ةعفد نيعبراو يناكو "انجا

 لوا نم برق وه ةدابزلا عضومو برقعلا لوا نم برق ىلا ولدلا 1 نم بيرق وه ناصُمتلا

 0 اذه انباتكح يف لوادجلا ين ىلطسولا تاكرملا انءضو دقو .ولدلا يثلث نم بيرق ىلا ٍبرُثعلا

 ةكرطابو ةقبقد ةرشع مدتو ةجرد ةرشع ناك يف ىلعسولا اهتكرحب ضورفملا سمشلا عضوم نا ىلع
 يف ةنسسلا نم مانإلا قاب سيمت هتليلب مولا اذه ىلاو هنم !ءزح .نيرشع يف اهف ىَر يتلا ةّيقيتحلا

 آر 1[رعوجإا )ذه نويل. ب د) هل: جنااتأ لدعم
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 يف ابورضم ءازجالا رتول لصحي ام هيلع ذزو هلثم يف هب راف غلي اهف رطْقلا فصن يه للا نيتشلا

 رطقلا فصن يف هبرضاف ضيا ءازجالا كتل لّصح ام ىلا دع مث .هظّقحاف متجا ام رْذِج ذو هلثم
 نيعست اهنم قأأف نيمست نم َرثكأ اهب لّمعت يتلا ءازجالا تناك ن إف تظفح يذلا رذبلا ىلع هّئسقاو

 ريودتلا كلف فصن يف نيرتولا نم دحاو لك ترش نيعست ىلا هماتل ىقيد ام رتوو هرتو ذخن يتب اف ظ

 هيلع دزو هلثم يف هبرضاف يهب اف نيس نم هصقتاف ءازحالل لصح اه لمعلا تضن ىللغ هعسقاف غلب اف 5

 ما لصح يذلا ىلا انضيا دع مث هيلا منجا ام رذج ذخو هلثم يف ابورضم ءازجالا مال لصح ام

 سوقلا تمل اف ِهسْوّمَف لصح اف ٌتظفح يذلا رذإلا ىلع مقاو رظقلا فصن يف هيرضاف ءازجالا

 ةمسق نم وا لالا ءزإلا ةمشق نه تأصح يتلا ىلوالا ةهللا نم ينعا كل تعفن ١ نيتوللا يا نم

 نم تدّمق بكاوكلا يأل اهب تدع يتلا ةصاحلل يتلآ كزجالا كلث ةّصح وهف يناثلا ءزإلا اذه

 يو سمجشلا ريو.5 كلف ا ليدعت وهو هتكرح فالتخا 0

 194 كاف ل نيقتوكو 2 لور فااخم للقق قسنو 7 1 لا روكا

 ةَرمزلا ريودت كلف رطق فصنو بع هل "لا ْويَرملا ريودت كلف رطق تصنو * ل اي يِرتشملا
 باسملا هيلغ قفنلاو داصرألاب ناب دق ايف اذهو 2 ل بع دراطع ريودت كلف رظق: فصنو 52غ
 .هللا ءاش نإ بكاوكلا مس فصنملا طسوالا ليدعتلا رثو وهو

 : نسب الآ اهني لقول اهياج اانالا فالحل لزمن
 لك نا ينعا نوُدظي ايف نامزالا ةيواستم اهيلالب مانالا َنإف ماوَملا» سانلا نم ريثك دنع اما لاق 2 9

 هدا مم طسوالا دحاولا موبلا نآل كلذك ةققحلا تسلو ةحانش نورشعو عبرا 2 هتلل عم

 ام ةدابزو راهالا فصن ةراد وا قفألا ةراد نم اهأك نيتسلاو ةماهلتلا راهنلا لدعم نامزا عولط وه

 1) ©0084. ةئمع جال نانإو. - 2) 004. هم هب دس 3) 004. هيو - 4) 600..طي - 5) 8

10 : 
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 رطق فصن وهو اءزح نيس ط ٠ طخ نوكي هب يذلا رادقملاب اًضيا !ءزح نوثلث س ٠ دومع وه يذلا

 دو نوكي هبف ارو 35 قئاقد عبراو نيءزج ٠ط طخ نوكي هب يذلا رادقملاب اماو ةرئادلا هذه

 يناثو زج ثّثملا عالضا ماقتل ط س طخ ىقتبي كلذلو افصنو ةبناث نيرشعو نيتتثاو نيتققدو !ءزج س٠

 طخ ّيِعِب ط س هنم يِبلأ اذاف نوّتس وهو جراخلا كلفلا رطق فصن دا طخو نيتناثو ةققد نييبداو

 5 ةمئءاقلا ةيوازلا رق يذلا د.. طن ةنان نيسمخو ىناكو ة ةققد ةرشع ىدحاو !ءزج نيسمخو ةيناش د س داس

 . رادقللا اماو ةئنان نيثلثو عبداو ة ةققد ةرشع يتنثاو |ةزج نيسخو ةناك نم اسرق 5-5 0 نم

 ولا ةثث ةرثع عمو قئاتد عراد !؟زج دوم نك بف زب نيّتس د ٠ طخ نوكي هب يذلا

 يار 4 نموق يك كلذلو . فالتخالا رادقم ىهو ةنناث نيرشعو داو قئاقد عيب اءزج هيلع يتلا 5

 اذه يف 3 ةءافك اذه ٍيفو ٠.برقتلا ةننأث نرشعو ًاسراو ة ةفشدو 0 رح نيثلثو اديب جوربلا كلف

 100 ظ 55 نا 357 ام كلذو . فالتخاالا

 ةحرد ةحروادل ةاناَصَخ مسرأا اذه ىلع لاق

 اذه لعو دسنالا دعبلا ةطقن نم لوادملا يف هانتنثاو

 كاكا ييسو ا مرام ا وألا ليدل ليش مسرلا

 ٠ يول كلظ نبق قاسن وح يذلا ليسو ألا 6

 يف َكِلَس ”مث فّصنلا هرتو ذأ اذا: أهنم دحاو
 لس نا ”تدرا اّلكو .كلنملا اذ_ه 1

 دعبلا ةطقت 27 نم ردقلا وأ سمشلا وا بكوكلا مطقب يتلا ةارمألا للطلاق [ايس كلذ

 فتق نم لقا ةصاخلا هذه تناك ناف بكاوكلا رئاسو رمقلاو 0 ةروكحذملا ةصاخلا يهو دبالا

 ” أ للا هيلسوو ةىتبباما لعاو اخ قم اهيمطافا تق نم رثكصأ تناك ناو اهب :ليعاف
 50 مايتل ئقبي ام رتوو هو خف ص نم لقا ناك ناف نيتها ىدحا نم كل لّصحت يتلا ءازجالا ؟ هم

 ونه يذلا ىكوكل ريودتلا كلف رطق فصن يف نيرتولا نم دحاو لك برضاف ص ىلا كلذ

 ىلع هدف ءازجالا ماس رتول لّصح اف رطقلا فصن ىلع هنسقاف لب ام فصنملا ليدعتلا ةلئمجرتو

 1) 000. اةصااتتت زج !ةطوأ (10). . 2) 000. مهنم
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 جراخلا كلانا يف نيل نكرم ىف الا مذ نيوقو ..ةططأا 1 جراخلا كافلإ. وم: نيجلا

 نا علال نيو قلك دك ةنهركول نون 1 ٠ ايزو رين نيد اونا نوكلا ح23 ةنوأ دلك نبك

 تالمإا لق يسار ا سا ودق طخ ديرتنا انعر ام ىلع كلذ ذاو .ةققد يرو فصنو قئاقد عبداو

 وهو ل م ىلا اًدومع ل ةطقن نم جرخنو ةماقتسا ىلع ل ةطقنب مط طخ لصتو م١ طخو جراخلا

 ىلع ين ١| سوقلاو ةضورفملا اا ةيوازأ ة ةيوأسس ةيرخ و ل ةيوازو ةيوازلا مئاق لال 0100 4 دومم

 اي اءزخ نيثلث ”نركت نيمو ةلايقث ةزئانلا بيراك اذا + لل حان لع ريدتست ىتلا ةرئادلا نم ل٠

 ىقبدو ٠ ط طخ وهو ارح نيس نيزكرملا نيب ام نوكي هب يذلا رادقملاب !ءزج نيثلث اًضيا فصنملا

 سوق نا كلذو ةناث نيعبراو ىدحاو ةققد نيسمخو اعبسو ةحرد نيسمخو ىدحا عبرلا ماه 0
 كك 7 4 4 0 00

 نيةزج نيزكرملا نيب يذلا ط طخ نوكي هب يذلا رادقلاب اماو !ءزج نوّس وهو عيرلا ماقل ىقبت طل .
10 

20 

 ًافصنو ةاث نيرشعو نيتثاو نيتققدو از لب طخ رادقلإ إذهب نوكف ًاعيرو امس قئاقد عيداو

 ادحا هلكح م ل اخ نوكي كلذلو .نيتيناثو ةققد نيميداو ناعو اءزج عبرلا ماتل قابلا ط ل طخو

 ةىوازلا روب يذلا هنم م٠ طن ةيوازلا مئاف ٠ ل م كلثمو«نيتثاثو ةققد نيبراو يناٌعو زج نيّتسو

 طخ نوكيي هب يذلا رادقملا نكلو يخرب مولعم ةماعلا

 كالقلو نشوب لاط كأثم ىلع ةريدتسملا ةز الا تراك اذا هك * هلع يتلا سوقلاو ةققلإ نيثاثو

 كلفلا نم د ةطقن ىلع سلا لمجض اًضراو .سررقتلاب اب .ب .دك جوربلا كلف نم ب ١ سوق ىقبت

 عسضوم يه يتلا حد سوق ىقبت كلذلو نيسخو ةئام از ديف ضار يسملا لكلا جراخلا

 هكلف رطق فصن امهنم دصحاو لكو دل 2 + ئطخ جرخنو 'طيا !ةزج نيثلث برقالا دعبلا ىلا سما
 هلعو هير ا نازل ارو يذلا ط ٠ 0 ةوازلا مناف ء ساط كاعم نالف سا ةونغ 8 جرخنو

 57 |ةدح ل نيك هف اةزح و مو

 كلذل .س د ط_خ ىقبيو ةمولعم ةقابلا س هط ةيوازو س ط ماض نوكي ةمواعم حط د ةيوازو سه

 ةيوازو حد سوق نال مولعم 7 مئاقلا د س ٠ آثم نم ةفاقلا ةيوازلا رتوي يذلا د هو: امولعم

 سوق كلذكو زج نوث" ضيا فّصنملا اهروو نّيبت دق كا زج نوثلث وهو ضورفم مولعم د ط ح
 فّصنملا اهو سش هذه تناك اذا نوثلث ةيوازلا مئاقلا ط س : ثم ىلع ريدتتست يتلا ةرئادلا نم تس«

 1) 000. طز ل 2) 000.16 ل 3) 000. ج06 اضيا - 4) 0ءععا زن كمل. - 5) 000. هيناث ل

 6) 000. د١ ب 7 000 حدط د 8) 00(. سطل - 9) نننل.د طخ

1. 7. 

 11 هرف ىف
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 دعبلا ةطقت ىلا سمشلا عضوم نم يتلا حي سوق ىقبتف زج نيسمخو ةئام ديبالا دعبلا يه يتلا قا

 22 ترو ميكب لتم نأ اناا نقب هدو موج عيش جرخنو ضيا !ءزج نيثلث برقالا

 كلف رطق فصن هنإف حب اما مولعم هءبو حب يمأض نم دحاو لكو ةيوازلا ما ايهم دحاو لك

 مواعم 2 ح دومتف ةضورفم ي ح سوقو ي ح ةيوازو جوربلا كلف رطق فصن هناف ٠ب اماو ريودتلا
 5 سوقلاو اءزج نوثاث اًضيا فصنملا اهرتوف ةضورفم يه ام ءز.ج نيثلث ي ح سوق تناك اذاو .اّضيا

 ةيئاث نوعيراو ىدحاو ةقبقد نوسمتو عبسو !ةزج نوسمتو دحا اهرتوو نو عبرلا ماه ب ك ىلع يتلا

 اةزح حك دوع نوكحي هبف ًاعبرو ايفو قااقد عيداو نيءزح 9 اج نوكم.هب يذلا رادقملا ناف

 ةققد نيسراو ىناثو |ءزح رادقملا كلذب *ب ليغ ىقبدو 00 ةنأن نيرشعو نيتثثاو نيتققدو

 .فرقتلاب ةيناث نيسحخو ىناهو ةققد ةرشع ىدحاو ةجرد نيسمخو يفاُع 2 ٠ طخ نوكي كلذلو نيتناثو

 0 ةنساشت لرب ورق كالدل نياق معاق حا طيفعاماو
 نيثلثو مبراو ةققد ةرشع يتنئاو اءزح نيسمخو

 نيّتس ح٠ طخ نوكي هب يذلا رادقملاب نكلو ةناث

 عبسو قئاقد مبراو !؟زج حك دوبع نوكي هبف !ءزج

 ةدش]دإةيقمو 1 ووجه ىلا شوقلاو ةناث ةرهع < همع

 نوكت هب يذلا رادقملاب ةناث نيرشعو اعراو

 ةيوازلا مئاقلا حد ب اثم ىلع ةريدتسملا ةرئادلا

 ي ح سوق يه يتلا فالتخالا سوق يهو سث

 3 اًدححا جوربلا كلف نم "ب ن سوق نوكت كلذلو

 ةهلا ىلع © هنسن اًضياو لاق © ا نا اندر. ام كتذو .ةنناث نيرشعو اًميداو ةققدو |ةزح نيثلثو

 80 زكرمو جا رطق ىلع جب" اهيلع جوربلا كلفل َةرئاد مسرتف زكرما جراخلا كلفلا ىلع ىَرت ينلا 'ةينثلا

 نيزكرلا ىلع زوجي جا رطقف ط ةطقن اهزكر. ىلع ح مذ اهيلع زكرملا جراخلا كلفال ةرئادو ٠

 عضوم ضرفنو هنم برقالا دعبلا ح ةطقنو جوربلاب لّثملا كلفلا نم دعبالا دعبلا ذ ةطنت ريصتف

 1) 000. جوربلا -س 2) 26680 108 هم(. ب 3) 2عمجا 125 000. ب 4) 000. اسوق - 5) 000. ب ىف ب

 0) (00. قياقد عبداو لس 5) 000. هيلاتلا
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 دسمإالا دْبلا ةطقن نيبو سمثلا نيب يتلا ذم سوق كلذ دب ض نقرعو از نيت ةايعيع

 لكنت اذه فذ طخ جوخنو كيش ريودتلا كلفادب يذلا رادقملاب اءزح + نيك دودتلا كلج نم

 7+ طحخ ياتي ناك ةلابخنرتعتلا ةكرس فالتبلا هزل و3 ل يق وعل لطنو

 رادقملا“ باسملا هيلع انج ام. لاني نوتسهرادقمو جوربلا,كلقي لكما كلقلا رطق تنصت وه
 نم دعبالا دعبلا ةطقن ىلا لّثمملا كلفلا زكرع نم يذلا ط ٠ طخن نورشعو ةئام ج ا رطق هب يذلا

 تاق !مذ كأم نألو م. د بس ريودتلا كلف يف ةححرملا ءادتبا نوكي اهنم يتلا ريودتلا كلف

 اسوق ةنوانم دو ماةيواوعا نيون دقت اهم سلا لكك ستور لكسمتال قا ا
 ىقبي ام "نثَو وهو امولعم كّأثلا عالضا نم قابلا م ١ طخ ناك مذ طخ ملُع اذاف مولعم كلذل مذ

 مئاق : مذ ثّآثمو ردقلا مولعم م ٠ طخ نوكي كلذلو اهترئاد عبد ىلا طز سوقو ط ١ذ ةيواز مامتل

 سوقلاو هم ردقلا مولعم م ذاطخم مولمم كلذل وهو ةعاَقلا ةيوازلا توي هنم ذ ء طخو ةيوازلا

 فصنملا اهرتو ناك ةضورقم ئه م !ءزج نيثلث طذ سوق تناكااذاو «فالتخلالا سوق يه هيلع يتلا

 رادقللا نكاو !ةز زع نيتس رطقلا فصن وه يذلا ذ د ١ كك نوكي هب يذلا رادقأا ضبا اءزح نيثلث

 نيتنثاو نيتققدو 5 مذ طخ نوكب هف اعبرو افصنو قئاقد ١ عيداو نيءزج د ١ طخ هي نوكي يذلا

 ادحا 7 طخو نيتناثو ةققد نيعراو ناو ان قالا م١ طخ نوكي هبو ًافصنو ةنان نيرشعو

 يناثو ةحرد نينو كافل نوكيا 0 ٠ طخ نا] نيف اضيا نيتناثو ة ةقفد نيعبراو ناو |ءزح نيتسو

 هف طقف !ءزج نيّتس ذ ٠ طخ نوك هب يذلا ا اماو .مرقتلاب ةيناث نيثثو اسمخو ةققد نيعبداو

 ةنناث نيسراو اًمستو ةققد نيسمخو اًعبس اهيلع يتلا سوقلاو ةناث نيثثثو اأو !ةرج ء ذ طخ نوكي

 كلف نم ١ ع سوق نوكب كلذلو سمثلا ةحصرح فالتخا يه يتلا ذط سوق رادقم وهو بيرقتلا

 نيثث جوربلا كلف نم ١ ع سوق تناك دقو ةنأن ةرشع ىدحاو نيتققدو ةجرد نيرشعو امين جوربلا

 كفل َةَرثاد هلع ريدنو ب ةطقن ريودتلا كلف زكرع لجن اًضياو . ذ . ةطقن .ىلا ط ةطقن نم ريودتلا
 3 ل 9 تنس ع ل 0 5 2 0 5
 ةطقن نم نيمتلا تعطق ىلا حق سوفو ح ةطقن هنم نعل عضوم ص رفنو ق ي ح اهلعريودتلا

 1) 2عموؤ زم هو0. - 2) 2665م ذط 600. خخ 3) 000. ز هذط - 4) 2ةوهأ ةض 600. ب 5) 000. طز

 6) 000. ّز ه - 7) 000. هنا - 8) 000. قاب ع 9) 0 ام

1. 45,1“ 

 1 45,7. ه4
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 كلفلا اذه ىلعو جوربلا كلف زكرم هزكرم كش بكوكلل نأ مهوتب نا امهادحا نيتهج ىلع كظْنو

 اًكذ ىناثلا كلفلا اذه نوكيو هيلع روديو كلفلا اذه ةرئاد لع هزكر. يرجي هلع قّلعم رخآ كلف

 لزق لل ريعَملا كلفلا اذه زكرم ريدي يالا رع ريل رشا نوريو ازال لفت زين ارينص

 ناك نيتهللا نيتاه يا جوربلا يلاوت ةهج ىلا بككوكلل فرغت ولا لوطلا ةيفط غو جوربلا

 5 وا ةيلاثلا ىلا اًمِإو ةمدقملا ةمجلا ىلا امِإ ريغصلا وه يذلا ريودتلا كلف يف هسفن كوكلا كرحتبو

 نوكحتو ضيا تناك نيتاه نا نيتهللا ىدحا ىلا كوكلا ريدي يذلا وه ريغصلا كلفلا اذه نوكي

 نا وه نيتمدقتلا نيتهللا نم 'ةيناثلا ةهلاو .بكوكلل صان فالتخالا ةكرح يه ةكرللا هذه
 لالا كلفلا زكرم ريغ هزكرم هتعسب رخا كلفو جوربلا كلف زكرم هزكرم اكحلف بكوكلل نا موتي

 جراخلا كلفلا اذه ىلع بكوكلا نوكيو نيمضوم ف لالا كلفلا ةرئاد هترئاد مطقي هنع اًجراخ
 (* يف دسحاو ىنملاف تموت نيتجلا يا هيلع بكوكلا دودب نا اًمإو بكر أ كلفلا ريدي نا اّمِإ زكرملا

 © حجوربلا ةزئادل الاثر مسرتف »8 الاثم امل لمجف للوالا ةهلساب ىدتنتف 0-0 امو فالتخالا اذه

 كلنل ٌةراد ريدنو ةقسب قانو راع هفاوتسر شرنو> 6 ىذا ناهي <

 ريودتلا كلف نم دمبالا دعبلا ةطقن يه يتلا ع 27010 واط اهلع ريودتلا

 هقرلم ىلع مو ل ١ طخ ىلع اوم اهنم جرخنو ذ'ةطقن مودتلا كف نم سمبل عضوه ضرفنو
 ' 0119 نم ةزادلا رطقا فطن ايهما دجاو لكرادتم نأل ط١ طخ لثم وهو 3 ١ طخ ضيا. حرشتو م

 | 2 لخ ولو رولات رعي لسن نا بابل اذه يف مقت اج حسو ناكدقو ىودلا

 ٌرظناف انفصو ام نا دق ذاو مبدو فصنو قئاقد عبراو ناءزج هنا نيبو لؤالا لْكّشلا يف فرع

 ريودتلا كلف نوكي وا ةمدقتملا ةهلا ىلا ينعا جوربلا يلاوق فالخ 1 كلف يف سمشلا ةكرح

 نوكحت هب يذلا رادقلاب مويلا يف ىطسولا سمثلا ةكرح موي لك يف ةهملا هذه ىلا سمثلا كري
 20 ةكرح يه سايقلاب رهظت يتلا ىطسولا سمشلا ةكرح نوكتو .اةزج نيّتسو ةئاثلث ريودتلا كلف ةرئاد
 ةرئاد نوكحت هب يذلا رادقملاب ضيا ةعوضوملا ةكركلا يه يتلا ةيلاتلا ةهللا ىلا ريودتلا كلف زكرع

 1) 000. هيلاتلا - 2) 000. نم - 3) 0. 3 زاط. 12 ةعاتاتت 001615 عأ 21360013 لةقانتتلا ماتا 112 ن

 136 عنف 1 كلا عر ةانا ع ممدلأان» 1000 ن0 ةرتعزتءلتفق ط ز هععوزغ هعا)م[] وزن. - 4) 26686 0

 600. - 5) 000. 30016 كلتو سش
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 ةحرد ةصح ةفرعمو حجوربلا ءازحأل فالتخالا اذه 0

5 

 : هانذفناو. نيزكرملا ىلع ذوي يللا ء ١ زيعاربل ذنأل يملا جراخلا كلفلا نم دعبالا دعنلا

 ةيتيم ام هلم نا يزن ةطقن ىلع جوربلا كلفو ع ةطقن ىلع نع ل 2 ةرئاد مطق جوربلا كلف ىلا

 نا نيبن دق هنالو جوززإلا كلق: نم ط ب: سوق رادقمو رطْقلا فصت اوه يذلا كيت بدلا مد طب

 رادقملا 1 با اوله هايتس 4 يذلا رادقملا - فصنو 8 3 -- زم ذ٠ طخ

 1 سو

 :اذإ 3 يب وبل بيرل 5 ب ار د ع

 هنا كلذو .بيرقتلاب قئاقد ميراو ءازجا ةيناث رادقملا كلذب ذ ف طخ ناك اءزج نيّتس ذ ٠ طخ لعجج

 يف ذ ف طخ برضت نااتنش.نإو .كلاذك لح قلو فصنو:ةرع نورشعو نام فعوض اا

 نيعبراو اسمخو ةحرد ةرشع كس كدرّْضلا بشر بسح ىلع غلبف كلفلا ل فصن وه يذلا د ءطخ

 لصف ة ةققد عبدو فصنو قئاقد عبداو نا ءزح هنا نإ دق يذلا ذ 0 ىلع كلذ مسشف ةققد

 ءازحا ةيديداب سوف نك تاليا د غب ٠ب ةيوار رادقم 000 كالذو قئاقد عبداو ءازحا ةناك هنم

 ةطقن يه يتلا زكرملا جراخلا كلفلا نم دمبالا فطعااةلمقي نا نيف .سرقتلاب ة ةققد نيسراو انو

 كلذ نم ةمدقتملا ةهللا ىلا يفيصلا لقنملا ةطقن نم ةققد نيعبراو ثاثو ءازحا ةعبس ىلع عقت عا

 نسل ل ديا ام كلذو للا لوا نم ةقشد ةرشع مبسو اءزح نيناكو نينثا ىلع كلذو حوربأ

 ا سانقلا اذه يف © هع انلمع يذلا دصرلا ناكو #

 يذ يس نم نيعشو عيداو ةئامو فلا ةنس يف

 لوا نمت سهلا ريس اندضر. نيح .كلذو َنيئرَعْلا

 .نازيسملا لوا لاو اتابطرتلا كما كن

 'ةكريك دج كلذ وب 4مم يق ١

 فوقولا نوكيل لوادللا يف اهتاثإو ةجردب هنم

 دقو .ةجاللا دنع الهم سمثلا ةكرح ليدعت ىلع

 3 ىَرت ةفلتخلا تاكرملا نأ مضواو سور نيد
 1) 000. ذنبي - 2) 266546 ذط 000. - . 3) 26686 ذظ

1. 7. 

1 44, 



 ا
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 طبسوألا اهريسب جرالا كلفلا ةرئاد نم سمشلا لّضفي ام رادقم جراتلا كلفلا نم س مض ل كال

 سوقو ةاث بو ةققد ونو اءزح مث هركذ مدقت دق اكوهو نازيمللا لوا ىلا لمحلا لوا نيب ايف
 ماسو ل ك يسوق ندم ةدحاو لك ىّتبتف اءزج فق ىهو جراخلا كلفلا ةرئاد فصن نوكي م ض ل د

 اهريسب سمشلا تاضف ىلا ةيناث ةرشع يننثالاو ةقيقدلا نيسمللاو تسلاو ءازحالا ةثلثلا هذه فصن

 اذه نوكي كال سوقف ناوث تسو ةقبقد نوس#و ناو ءزج وهو نينثلاو ةثاملا ىلع اًلْضف طسفالا

 جراخلا كلفلا نم سما مطقت يتلا يه ض ل كال سوق نا ضيا مولعمو .هلثم س  سوقو رادقللا
 "0 دلاجبب هلال سوو وكت كلذاو. طسوالا اهتريسم ناطرشلا لوا ىلا: لملا: لوا نم
 مواعم اهنم ل كال سوق نالو يناوثلا رشعلاو ةقيقدلا ةرشع ميزالاو اءزج نيعستلاو نينثالا نم جراخلا

 سوق 5 كلذلو ناوو تسو ةققد نوس#و ناو !ءزج نوعستو دحا ىهو هذ مدت دق ام
 5 تح 1 08 : - 08-200 ار ه4 مى , 2 د 500 5 تجمل

 دوع ناو كال سوف فعض رثو فصنا نوكي يال دومع نا رهاظو ناو عيداو هد ةرشع تس ض ل

 نيئثو اًمستو قئاقد ثاثو نيءزج يال دومع نوكي كلذلو ض ل سوق فض رتو فصن وه حض
 0000 تمئ!زولاوعو تزقتاب ةناث نيسراو اسخخو ةققدب ةرشع تدب جرض دوعوإ تيرقتلاب ةنأث

 - 9ك سس ل ني < 3 ل سا ع هنسينستتسم تنسى ل ِ

 أضاو نك ال:لمخ لثم ف ٠ طخ نوكي جا طل زاوم م ك2 طخ نالو ض لو كال ىسوق نم ةدحاو

 متاقلا ذ ف٠ ثأثم نم ذ ٠ مأضف حض طخ واسم فذ طخ نوكي د ب طْ زاوم ن ل طخ نأل
 ان "و © دس 3 : ير ا 2
 برقتلا ةنان نيعبراو يناعو ةققد ةرشع عيداو ءازحا ةعبرا نوكي هسفن يف ف ٠ طخو مولعم ةيوازلا

 لشم ةسفن ِق ةعاقلا ةيوازلا روب يذلا زر 1 ةنأن نيعبراو ىدحاو قاقد عبرا هسفن ف فز ليزف

 ةعبرا هسفن يف ذ ٠ طخ نوكب كلذلو هسفن يف امهم دحاو لك بورضملا فذو ف ٠ نم ممتجي يذلا
 5 ٠ع ا تا 3 000 نع ل 1 3

 طخ وهو عيدو فصنو قااقد عيداو نازح كلذ رذجو ةئنان نيرشعو اعستو ةّققد ةرشع مستو ءازجا

 نيمست ةيوازلا مئاقلا ذ ف ٠ ثلث ةطيحلا ةرئادلا عبد نوكي هب يذلا رادقملاف نيزكرملا نيب يذلا ن٠
 2 همس 2 9 5 ف 66 5 , 1

 ما وهد برقتلا ةققد نيسمخو اعستو |ًءزحح ذ ٠ سوف نوكت هف |ءزح نيس اهرطق فصنو |ةزح

 سوق © رادقم مأع كلذ دعب نم بلطن مث © .داصرألا هذهل رهظ يذلا سمشلا ةكرح فالتخا
 ةطقن يه ع ةط# نا كلذو رْدَّقلا ةمولعم ةققابلا ١ ط سوق نوكت اهتفرعب يتلا جوربلا كلف نم 2 ب

 1) 628[[1,1 ض نررزدعو هعا لص نيلي - د2) 112معإ ض زن 000.
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 ىَرُي يذلا يقيقملا اهريس نوكي داهتجالا بسحب دصرلاب هاندجو يذلاو كلذ نم َلَوظَأ نامز يف
 امب نسبتف .سرقتلاب ةعاس عبدو فصنو ةلدتعم ةعاس ةرشع مراو اموي نيناثو ةّنسو ةثام يف سايقلا

 ىلا :لملا لوا: ف عطقت اهاندجوف اندصر مث روكذملا فصنلا اذه يف دسبالا اهدعن ةطقن نا انكذ

 داو اموي نيمستو ةثلث يف ىفيصلا بالقتنالا ةطقن ىلا يعيبرلا لادتتمالا ةطقن نم كلذو ناطرسلا لوا

 ةنطقم نيب ل اهمطق نا اننا: نوئتنو النسق ناصقتلا ىلا كلذ: ناكو.نيرقنلاب:ةلدتنم ةعانب ةرشك
 نم هيف مطقت يذلا نامزلا نم لوطا نامز يف نوكي يفيصلا باقثما ةطقت ىلا َيعيبرلا لادتمالا
 جراخلا كلفلا زكرمو دمبالا دعبلا ةطقن نا كلذل انمامف يفيركلا لادتعالا ةطقت ىلا يفصلا بلقنملا ةطقن

 عبرلا نم اًنامز أطب أ وه يذلا عبرلا اذه يف جوربلا كلف ىلعو دسبالا دعبلا ةطقت هيلع عقت يذلا سو ل ع .
 فصنلاو ةعاس ةرشع مردالاو مويلا نيناهثلاو ةّنسلاو ةئاملا يف ىطسولا سمشلا ةكرح اندجوو قابلا

10 
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 اءز_ج بص ةعاس ةرشع مررالاو. موي نيمستلاو ةثلثلا يفو .ةيناث بيو ةقيقد 1-1 ذهب" م“ هان جيلا
 0100 هلع 6 جوولا كل ةزئد مرق كلاك كلذ ذاو» .برتابناف يو ةققد دب

 كلذا مقتو يعيبرلا لادتعالا ةطقن ١ ةطقت ضرفنو ةماق اباوز ىلع د بو جا يرطقو ٠ زكرع ىلع

 يوَتّسلا بلقثملا ةطقت د ةطقتو ئفبرخلا لادتعالا ةطقن ج ةمالعو ىفصلا بالقنالا ةطقن ب ةمالع
 كلفلا ةرئاد هيلع يد اهو" 3 ةنالع هنابا 50 يذلا ةرئادلا عد يف مسزو

 ناعطاقتي ن لو م 2 يرطق ىلع ن م ل ك اهيلغ مسزو لوألا ةرئادلا لخاد يف نوكت يسمشلا زكرملا جراخلا

 مولا لعو ف ةمالع م لو ب يلخ نم كرتشما عضوملا ىلع مسن هئإق الاوز ىلع .ذ ركرت ع
 د ب رطق هبف مّطق ةي يذلا عضولا ىلعو ال ةمالع | ١ ةطقتأ يلب دام نمل ك ةرئاد جا طق هيف م طم يذلا

 د ند لك مع دانا نيم دونت جرشتو الا يال[ هما نيش

 وه يذلا حوربلا كلف ىلا ةءلفتاو نزكرملا ىلع زوجي يذلا ذ ١ طخ جرخنو حش دومت يغار

 ”ع"”ةمالع ن م ل 3 ةرئاد هيف مطقي يذلا عضوملا لعو ل ةمالع اهنم هعضوم ىلع مزو د حبا ةزئاد
 جراخلا كلفلا ةرئاد نم اًضيا اءزح نوعست ل ك سوق نأو !زج نوعست با _سوق نا ©« مص دنقف »

 سوقف ناطرسلا لوا عضوم ض ةطقتو هنم لّملا لوا ةطقن يه جراخلا كلفلا ةرئاد نم ال ةطقتف

 41) 000. ض لس 2) 000. هذفسو

1. 42,1 

 1. ج7



1. 
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 ةئاهثلثلا كلفلا ةرئاد ءازجا انعسق اذاف برقتلاب ةناث نيرشعو اًنسو ةققد ةزشع عبداو موي نيّنسو

 حط * هالو مولا يف ىطسولا سعثلا ةكر تراص دوجوما ةنسلا نامز رادقم لع.نيّتسلاو

 ٍيفو زب 5 يب ب يف دل ذك يرصملا رهشلا رادقم يه ىتلا اموي نيثلثلا يفو ديا ون رم 3
 نيسراو اسخو !ءزج نيسحخو ةعستو ةئاهلث ةيرصملا ةنسلا رادقم يه يفنلا موي نيّدسلاو ةسمللاو ةئاثثلا

 6 ةسداس نيو ىدحاو نيتساخو. ةعبار نينثو نيتتثاو ةثلاث نيرشعو انو ةنأث نيسراو اًثسو ةققد
 روهشلاو ةطوسيملاو ةعومجلا نينسلا يف لوادجلا يف اهانثئاو تاكرملا هذه انْمْضَأ كلذكو .برقتلا

 "يكرم فشلا رينص عضوم هرم يلا لدبتل مورلا ميرأتو برعلا يرأَت تاعاسلاو مايدلاو

 آيل ناهز: نأ وح نيف ؛ ءانمش نيضرأتلا يأ 0 تقو لك يف سمثلا َطَسو ىهست يتلا لبر

 ”0 امو هزج سنو نيءزبج نموللعب ءزكح يذلا نامالا نم لقا دضرلا» انل.لصع: يذلا

 10 000 ور ا مويلا يف سوبلل# كد. ىلا ةكرملا لع ديت اندجو ىتلا سمتلا كح

 هللا ءاه نا رتل نا ي م 8 # * ةيرصملا ةنسلا يفو

 15 .ضرالا كر نع دعب الا اهدع عمصو# ل هير [ذيا روظ امو نسوا ةكرح فالتخا ةفرعم ف

 ريس 00 ام نين نا لواحن نسوا سهلا ةكرحو ةنسلا نأمز ماع نه انغارف دعبو لاق

 ضزالا زكرم نع دعب ألا اهدي ةطقن عضوم نم كلذ عم رهظي امو هتياهو فالتخالا نم سمثلا

 ايرأ سمثلا مطق لبق نم هباتك يف هيلع لليع يذلا سول بهذ كلذ يف متو جوربلا كلف يف

 20 ىلع اننقو ىّتح انل "أيهت ام ةيائب اهداصرأ اندّدج ةيلاوتم نينس يف انل تفقو تاسائقب جوربلا كلف
 0 موي نيعبسو ةناثو ةثام يف يعيب ىلا قادتمالا ةليج لا“ يغير ا لادتعالا ةطق نه ثيم اهنا

 يفيرألا لادتعالا ةاقن ىلا يعيبرلا لادتمالا ةظقن نيب ا اهمطَق ناو .بيرقتلاب فْضنو ةعاس َةَرْشَع

 1) 000. طكت» - 2) 000. ىدحاو - 3) نمل: ديرت - 4) 600. يدوماسم ”*2001011. ل ة) 000. ل
 ب 6) 000. بم )7  001. (عساتسست 5 2001لل1. 2 8 000. ىبت



 ف

 و 4 نيعبراو نيشثاو ةنام قب موي ثأدو فصنو 4 نيرا 5 5 ةنس 0

 4 مو 0 ع اذهه ةسساو موب عبدو موب ّيتثو دحاو موب ا 5 نامز 0 مدقت دق

 قفاوف ةنس ةئاّتسلا ىلا نيَماتلا نيمويلا ةيسنك ةروكصدلا ةئئم نيمنسلاو ىدعالاو ةئاهسلا ىلا مي ..
 ناو دحاو مويس ةنس ةئامثث لك يف ماتلا مولا جرا نامز مّدَعَت دق دصرلا ناك اذا هيلع لمع ام كلذ

 ناك يذلا دصرلا نا نيبو .انركذ ىتلا ةّلملل ةّيفيرخلاك ةقثلا يف تسيل ةّيفصلا داصرألا هذه تناك

 نير دصرو نشا داصر نيب يذلا نامزأا نه تنرش نيرا دصر لش ناك سخربا لبق ظ

10 

: 41 0 2 2 3 5 . 7-8 ٠. 
 دحا ناكف 6# قرا ةنيدع نحت اندر مث 9» .ةنس نيناعو تجدر ة بش ياهي سيجما لج اي

 سويللب دصر دعب: ناك يذلا دصرلا ةلآلاب انل رهظ ايف هتحضب ”قئثو هلع. دقعن يذلا ةيفيرملا انداصرأ

 ىلع تزاح سمشلا اندجوف انسق 1 كلذو ةنس نيسراو ثنثو ةئاعبس هركذ مدقَن دق يذلا 00

 تامم دعب نم يه يتلا ند ملا يذ ينس نم نيعستو ميراو ةئامو فلا ةنس يف يفيزملا لادتمالا ةطقت
 روهش نم لولبأ نم رشع مساتلا مويلا نم سمشلا عولط لبق نم تسو نيتئامو فلا ةئس ردنكسالا

 نالو برقتلا ةعاس عدو فصنو تاعاس عبرأ طبتلا زاوهش نم ”نوخاب نم نما مويلاوتت ٠

15 

 نوكي ةلدتعم هام نم برش ةقرلاب راهنلا فصن كلف مّدقَت ةيردنكسالا اراهتلا ضصن "كلذ

 ةيبياكو ةئامو ة ةبرصم همس نوعراو كثراثو ةنأعيس يفيرخلا نويل دصرو ةدصد تعا نيدص)لا نإب

 عب رو فصنو اموي نينا ثو سمخو ةئام ناك برقتلاب ةعاس , ىو ريغ عدو فصنو اموي 00

 اذاف .نيدصرأا نيب مف مآ غابرألا تناك ول نيئسلا هذه ف عابدألا ن ن* ممتجت 59 بجيد ' ناك موي ١

 ةئاهلثلا ىلع دئازلا مويلا عبرلا راهن ففلمرلا نام ز اهب مدقت يتلا ةعاس يسمللاو مارالا ةعبسلا هذه نق

 ةدحاولا. ةئسنلا.ةص- تناك نيدصرلا نيب ىتلا ةئسلا نيدبرالاو ثاثلاو ةئاعيسلا ىلع نيّدسلاو ةسمأساو
 ٠ 5ك 8 0 2 1 10770

 هاءلو يود رادقم يه يتلا أةزح ني:سلاو ةناهلتلا نم هقفد نيرشعو أاعيراو ءازدا ةثلث كلت نم

 نينا ةاهلتلا و راد ىعب 1 رج نوعسا وه يذلا موبلا عبرلا ١ نامز نم كلذ انصقتا ها اذاف

 ةمخو ةلتاث# قتلا ةقعلا نامد ىلمق ةققد نيثلثو ًمسو از - نيام ةتس ةماثلا امون نيّسلاو
٠. 

 1) 004. نيدثلاو بس 2) موه564 ذه.000. - 3) 000. دمتي - 4) 000. .قش -.5) 000. روان
 0) 000. هزه 10
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 اهزابع ناك اذاو لاما يف ةكرملا ةئيطب تناك باقثملا ةطقن ىلع تزاج اذا نمثللا نا كلذو .يعببرلا

 داصرألا لع "الإ سورللب دقعا ام كلذلو اًدج ةعبرس لبملا يف اهتكحرح تناك نيلادتعالا ىتطقن ىلع
 ”دصرلا هتققح ”ةّقح ىف يف كذب و هناع لمع يذلا نامل اسر دحا ناكو اهبلا هساق 06 ةض را

 ا نيو ل ةئام ةنس يف يفيرطلا لادتعالا ةطقن ىلع تراع سلا دجو هنا لاقق هركذ يذلا

 5 اقيكلالا لئلا فاصنتا تقو يف قحاوللا هلل مانألا نم ثلاثلا مويلا يف رَدْنَكَسإلا تامت

 داعب نم © : سورللتب ديرو 3 ينس كلذ“ مصو قحاوللا نم عبارلا مويلا اهتحيبص يتلا ةليللا نم 6 هدر

 ققدتلا ةبائب ه نققدو هقيع هلأ هراتك ىف كذ يذلا دصرلا وهو ةيرصم ةنس نينو سحخو نيتئام

 ةلاس وهو 7 ليوفيوأعتا كلم نم ةثلاثلا ةنسلا يف يفرح لادتعالا ةطقن ىلع تزاج سمشلا دجوف

 سهلا عولط دعب بلا دوهش نم روتا نم مساتلا مويلا يف ردنكسإلا تام نم نيّتسو ثلثو ”ةثامبدا
 0 نيتئام.ةققلا لع هدجو نيدصرلا نيب يذلا نامزلا ذخأ اًماف برقتلاب ةدحاو ةعاسب ةيردنكسإلاب

 نيعبسلاو يجول ناك موي نم نيرشع نم |ءزجو موي عبدو موب نيعبسو رعب ةنس نيناثو اسخخنو

 ناك ةنن نياق سخنو نيتئاما هذه يف ةماتلا عامألا نم عمتجت نأ بجت ” تناك يتلا موي عبرلاو

 ظ . مويلا عبلا ثامز دصرلا ناشد هب مدقت يذلا موي نم نيرشع نم ءزبللا الإ دحاولا موبلا اذه ةبسن

 موبيل ةبسنك نيدصرلا نيب يتلا ةنس نيناثو سمخو نيتئام ىلا موي نيّسو ةسمخو ةنامثث ىلع دئازلا

 45 ميرو 38 نيتسو ةسو ةئاثثث :ئدصلا نذهب وخل ةنسلا نامز راض قمم ةئايثاثلا ىلا دحاولا

 24 اني كارتر » 3 وهي نيتسو ةثامثل نم ءزج سمو ءزح وهو مويلا نم ةناهلت نم هزي الا موب

 7 ”قهودفا دع ىلع ناك يذلا دصرلا وهو سخربا لبق تناك يتلا ةميدقلا ةيفيصلا دانرألا ذخا

 ” نينس يناثو ةثا ردنكسالا تام لبق يفيصلإ باقثلا ةطقن ىلع هبف-سعثلا زاجم ناك يذلا "سيث
 .دصر هناو ةئسلا كلت نف لطبقلا د درع تنزه نبرشملاو يداملا مونلا ةحيبص ةنرصم

 90 ردنكسالا تامم نم نيّتسو ثلثو ةئامبرا ةنس يف يغيصلا باقنملا م ىلع تزاج اهدجوف ملا

 مويلا:اهتحيبص يتلا ةلياا نم ليللا فاصتتا دعب نم طبقلا روهش نم ”يرسأ نم موي رشع ىدحا يف

 وهو ةننع نم برق © نيدصرلا نذه نيب أم ناكو 3 .نيتعاس نم بيرقب هنم رشع ىناثلا 5

 1) 0ومقغ ذه ل 2) 000. شيطنا - 3) 000. ةيام سمخ ل 4)' 000, :نسسروشقا 9

 سوذيلا - 6) 4. هنئس نيتسو ل 7) 0 ثوبءاف - 8) 0 ىرشم :
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 تاريِسّتلا لمع ين بابلا اذه ىلا جاتحي ام رثكحأو ناك ام نئاك لوطلا ءازحا رادقم وه امهذب أ 1 .٠ 0 2 6

 ءديلاوملا يف

 ءاهف سلا ريسو ةنسلا نامزا لوط رادقم ةفرعم يف

 ليو َرْضِم لها ءامدق نم مِهْضْنَب ركمذف ةئسلا نامزا رادتم يف نولزالا فلتخا دق لاق ٠

 اوامع مهنا سويلطب ركذو مويلا نم نيرشعو ةنام نم ءزجو موي عدو امي نوتسو ةسمنو .ةناعلل هلا

 ركحذو مهيع كلذ باعاف هيلا دوعت نا ىلا ةتباثلا بكاوكلا ضعب سمنللا ةقزافم نم كلذ نا 0

 ةقراغم نمو ةئسلا نامز أ هوت نا ضيا البق مَن مل يأرا اذه ام ول هنذل .ةعانشلا ةياغ يف هنا

 « 29. داسملا رغاظ دساف يأر اذهو هبلا دوت: نا ىلا ”ةريخللا فكاوكلا نم هريغ وا قو كوك سلا

 ام اهلا دوعت نا ىلا كلفلا نم ةكدّرمتم ريغ ةطقن سمشلا ةقرافم نم وه اما ةنسلا نامز نإو اد

 نم ىدابم هل هنا .اهلثم ىل !ا نيبالققالا ىتاطقن ىدحا نم وا اهلثم ىلا نيلادتعالا يتطقن ىدحا نم

 ةسمخو ةئامثاث ةنسلا نأمز لوط نا لع ل ذ واوا امل لاا هلع نم لوا حجوربلا كلؤ !5

 هءازا عج نيح هنع سوالب ب اج كلذ نم لقا هنا هل 0 دق هنأ ىلع طقف موب عبدو موب ئيتسلا

 بالققتالا دجو هنال ةقيقللاب موب ميد نم لقاو موي نوّدسو ةسمخو موي ةثاهثث ةنسلا نامز نإ لاقف

 كلذ يفو كَ نيسو ةنخو ةئايثنلا لع دئازلا ماتلا مويلا مبرلا نامز هنامز مدقت دق يفيصلا

 .نيكتفلا ي يزكرع نع زكرلا جراخ رخآ كلف هل نأ مق ىّتح سمنلا ريسس يف كلشلا هلخادت ام

 مْصلا بالقتالا ةطقث ىلع سمعا ْزاِحَسب ذَحوت يتلا ةّيفصلا داصرألا نم كلذ نولؤوالا ذا را

 عن ايس نيلادتعالا يتطقن ىدحا ىلع سعثلا زاهي نؤكت يلا داصرألا لثم ةحصلا يف ىَرت تسنلو
 لادتعالا نامز يف هناقنو هئافص نم رثكحا نامزلا كلذ يف هناقو وجا ءافصل ىف را لادتعالا

 و
 1) ومما ذه همه. :9) م1. 'تاريسلا" هلل ا9) نوه: لرعي» دع هنا عمل !انم :ئضوب
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 يمف اهفيضأف سوقلا تن 1 اه كاذ نوف لم مث هنعب هلفّمحاف لصح اف رْطْقلا فصن ىلع همسقاف غاب

 نا: ونهو باثكلا ردص .يف كّدوأ يذلا مسرلا ىلع ماتلا ب 9 ضرع رو فرعا ماينالا مليا

 ماتلا لوالا عقلا دوب فرعا م مانلا ضرعلا وو يخ م8 هفعْضتف مالا سرا فص رو ذخأَت

 كلذ تأَف اذإذ مان ضدعلا تو يذلا كلاغلا لثم هذ عبارلا ماضلا أماو أيا ماتلا يناثلا ماضلا رتوو

 1 ملثلا ضيملا رتو: برت كلذ ىلا فضأو مات لالا كسلا يف ماتلا لوالا ملضلا رثو برضاف

 زاتوألا ىرتتا6 نسوق لضح اف هرذج ذخن اب اف عبارلا يف ثلاثلا ماضلا برض وه يذتا هلثم

 نإو » .نيكوكلا نيب ام دنب وهف تنل اف سوقلا فعطت مث هسوقتو هفصن ذخأت نأ وهو ةّماتلا

 ْفرعاف رخال واس نيضرعلا نم دحاو لكو ةدحاو ةهج يف ناكو © ضرع امج نيكوكا ناك
 رثكألا نم لقالا صُقتاف ةدحاو ةهج يف ضرعلا فلتخا نإو امهنبنب ام رادقتم وهف ىفاثلا ماضلا سوق

 "1 نك ايه دخلاو لك نطرغ ّضْقنا مث هظمحاف اًضيا هلثم عبارلا ماضلاو ثلاثلا ملضلا وهف يق اف

 غلب اف ضيا فصنملا لوطلا ءازجا نم امهنيب ام فصن رتو يف هب رضاو فّصنلا هرتو فرعاف يتب اف

 دحاو لك رادقم وهف غلب اف هفمضأف غلب اف هسوقق لصح اهف رطْقلا فصن ىلع هئسقاف |ههنم ا

 نش يو نماثلا ايدو فرعاف يناثلا وه رّصقألاو لّوالا علضلا وه ايهلوطأو لوطلا يمض ن

 كاثلا عاضلا هرلع درف غاب اف ف رمالا يف نيزتولا ديا ترالاو لالا اهم دنعاو لكن م هيام

 غلب اف اهفعْضْأَف سوقلا تمل (يف هسوفق هفضن ذنغ ردم“ لصح اف هرذج ذحن نب اف هلثم يف ايورضم

 اميمج نيضرعلا ممجاف نّيتفاتمم نيتوج يف  نيكوكلا ضرع ناك ن إو » .نيكوكلا نيب ام دعب وهف
 ا ا قرعاف نائببت نم نيتمرفلا نحنيساو لك نصت مث هلثم عبارلا ماضلاو ثلاثلا علضلا وهف غلب اف

10 

15 

 1 فصنملا رولا يف هب رضا مث نيعست ىلا امهنم دحاو لك ماع ىقبي ام رو وهو امهنم دحاو لكل فضلا

 جرخ اف رْطْقلا فضن لع امهنم دحاو لك نم عمتجي ام مسقاو لوطلا جرد نم اىهنيب ام فصنل يذلا

 يف امهدحا برضاف نماتلا يناثلا عاضلا رتوو لوألا عا ابضلا رثو وهف امهنم دحاو لك نم لص ا هطشيأت

 ان هفصن ذخت ناك اف هرذح ذي غلب اف هلثم يف اورضم ماتلا ثلاثلا ماضلا رتو هيلع دق غل اف رغآلا

 نع تاكركلا ناك م هن ا مولعمو ٠ .نييكوكلا نيب ام دعب وهف غلب اذ سوقلا فعضَأو هسوفق لصح

 ' يلد ةدحاو ةهج يف ضرع اًمنج امل ناكوا ضرع طقق امهدحأل ناكو ةدحاو ةجرد

 ام دب إف ضرع امهدحأل نكي ملاذإو ضرعلا ءازجا نم ابهنيب ام رادق: وه اِإ دّمبلا يف امهنيب يذلا
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 نولخو د مقت يقل امانا زانوألا قفار نم  مذقت دق ضيا مولعم ها لق عالشالا

 هيلع مانلا هل رووه يذلا ع 0 ماكس نان .ذق صنملا مل رتو ناكذإو

 سوف رو انماو ا نون وهو تسلا عب جب فعض ماتلا !(ب شوك و اًضاو نابع بم زث ان ونهو كلذ

 وهو اًضيا هلثم 7 يطل وكلا ضرع يتلا |: << قيد زاو وه كلذو ل جال هّنإَف مانلا بط

 ماض ترض ه اذإف ب سوق فصن يه رشع ةسيلا هذهو عدلا اذا" دة | ذي م ا

 راسا ةقفد نيعراو نيتتثاو |اةزح رشع ةعرسو ةئامو فالا ةثث غلي هل يزاوملا ٠ 7 س ف ١ ب

 اناك مم اذإف برلا ةعذد نيثلثو م | دج - ةلكمو ةعراو ةناعست 3 روك يواسملا 1 ف 3

 نينثئاو فالا ةعبرا هسفن يف اط نوكخي كلذلو ب ٠ لثم ١ط ناك اذإ هسفن يف اذ مز لشم

 رادقم وهو سر ةتلان ة ةقفد نوسنو د عباد زج ثوتنو ةثاث اهرذجو ة ةقشد ةرْشع مسأو ازج | زح نيناكو

 ىلع نيكوكلا نيب ام دب وهو طي دس ٌماتلا رولا سوق يه يتلا ١ سوق نوكي كلذلو ١ طخ
 امج اناك اذا © نيك وكلا نإف اًضياو 8 .طفقق ةحرد نوّسس لوطلا يف الوا امهنيب ناك يذلاو ةقيقْلا

 داس ضرعلا رادقم مهيب ام 5 ريصب ط ةادهن ه ليع ضرعلا ِق انهداو.ت 'ةطقت ىلع لوطلا ف

 يف ضرعلا نييواستم اناكو ٠ ةطقث ىلع رخآلاو ط ةطقن لع امهدحا ناكاذإو بط سوق وهو طف

 رخآلاو * + ةطقن لع امهذسا ناكول كللذكو 9: شوق نيكولا نيب'ام ذنب“ "ناك لكتسيتلا اذلا

 كريو >:ةماغو آب طلع زوم 3:طمح ري نإ قلد ةوشاهب امان مناظير ١
 .نيّكوكلا نيب يذلا > ٠ طخ نوكيو عالضالا مواعم 2 ءط د عيرم ريصبف انفصو دق اب كد رادقم
 ةطقن يف نوكي يذلا نع » ةطقن يف نوكي يذلا بكوكلا دْنب نإو اضيا كلذل امواعم عّبرملا رظق
 58 مد-سمسلللا بي 7 د

 طناف ©« ٠ نيكركلا نيب ام نب“ مللت نأ ثدرا اذإ كلذكو » ؛ 2.0بب دامب زعأ لق نمت مواعقا |

 جوربلا قاطن 0 نوك يتلا بكاوكلا ن اهيل مثلا لثم هل ضرعال اهدحا ناك نإف

 م لوالا ع ضلا وهف لوطلا 00 نم اهني ام رادقم نشف ” ناك نها يا ف ضرع هل | رخآلاو 20

 55 عم ىقبب امرقو يف هبٍرضاف لّصح اف فّصنملا هو ففرعاو هفان ْذخ

 1) 126عوأ 10 600. ب 2) 00. ب ه - 83) 00. ناكو - 4 000. 30015 م 5) 26عدأ ]2 0

 1 عانظو, 01137223 15 1762810586 ه1
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 نمو هط طخ وهو ١ب طل امزاوم ط ةطقث نم طخ سرعت نأب نوكي طا سوقو طا طخ ةفرعمو

 عّطُمي يذلا هدضوم ىلع ملَْتو جن طخ وهو ١ب طخ فصن ىلا طخ لطقلا يه يتلا ذ ةطقن

 ب يريزاوتل هند كلوا انلزس مال يدا اذ 703 مير راس ده + ةيالغ >يةطخ هن
 ' سالطسلاو لك نأ يراك يفاوه نيبتو. د: ةطقن قع اجرخأ اذا "نامت نالب اقتم نايواستم هنم ٠٠و

2 

 5 ةدحاو لك لك نوكب كلذلو نو ل ووو رق ةيئاد هرجذو بذو'اذ ىف
 . انيإ

«2 7-17 

 >1 له نيصنا هنأ. نأن ادق ه د مدقن اهب ابضيا امط لتخو [ةواستم ٠٠ ٠ءو جمو بط يش نم

 ظخ نمردُقلا مولعم .مط طخ نوكم ةيوازلا مناقل ريكصلا ةعط لادم هيشل ةيوازلا مئاقلا ذ جب 056

 دز ف طذ ردقك جب دنع مط رق نوكب دحأو كلثم يف امهو ةفرعملا هب تمّدقت دق يذلا حب

 سوق نكتلف مط فعض هن أل امواعم هلك هل طخ ناك م طخ مع اذإو ءاضيا جذ دنع مذ ءذ لدقكو

 10 .٠ !ءزج نيثلث وهو كلذ فصن حابب سوق نوكت كلذ .اكزخ .قيتنم ل لوطلا يف نيكوكلا نيب يتلا با 7

 نوكتف ط ب سوق يهو |ءزج نيالثب ةطقن لوطلا يف همضوم وه يذلا * بكوكلا ضرع ضو #

 فيقتل اعترتوو زج نيتس اذ ؛ سوق ىقبت كلذلو !*زج نيثثث اًضيا جم .سوق يِرْكلا يف هركذ مدقت

 فرقتلاب أ نينسزاو' نيتثاو ةققد نيسخو اًعبس اوان يبو اًدحاو] نوكت ذء طخ يذلا

 ٠ اانا هزل ني حب لف وه يذلا فّسنلا اهو نوكيو نو 3 نب دقق حب سوقو
 15 نم ذأ اذإف زظقلا "كمت 0 اءزح ووتسدولعو دفعا اهرتو جذ جاف ديو ةراذ عد لك 200

 ني نأ انذرَأ ام كلذو 15 مط طخ ةبنمل تسع جذ.ىلا ءذ ةنعاةبلنا جدت طخ

 / ةئامسحنو الأ غأيذ حب يف يف مذ بِرْضت نأ اسح كلذ ةفرعمو لاق

 ظ كلذ مق اذإف برقتلا ةققد نيس#و ىدحإو !ءزح - نيس#و ةناثو

 1س ماو '”اينيواةتعاورمو تعا 4 0

 20 ًاقضنو َة ةقفد نيثثو اعسنو از نيرشعو ةدمخ مط سوق نوكت كلذاو

 5 مولعم ٠١ ب عب رم راص دقق ذيل لجو هكالذن خدي اهلك لل سوقو

 1) الةعطو انسعتق ةصعااتكد .7106صأانل" 3001610 1ذطمم6ل11 16010218: هلل. م. يما - 2) 100118 011

 7106م, 115 30 767851026122 206391. - )3  2ءعودضأ ذظ 00. - 4) 600. او لنج مس 5) هقيقد -2-6) 0

 اههنا -- 7) 2ك نتق6 ة0ط0هأؤ361 20 ؟هه1006201, - 8) 26عوؤ زغ 000. - 9) 600. طن



 ةجردلا كلا# لمم نم يدع لقالا يه سوقلا تناك نإو .ةحردلا كلت لم اهنم صُقتاذ وقلا

 نإف ترظن ضرعلا,ةهح فرعت نأ تدرا نإف .ىكوكلا ضرع وهف ناضقتنلا وا ةدابزلا دم لصح اف

 تناك نإو لملا كلذ ةهج يف ضرعلا نإف :ىكوكلا اهيف يتلا ةجردلا ليم نم رثكا سوقلا تناك

 .بكوكلا ةجردل يذلا ليملا ةهح فالخ:يف ضرعلا َنإف لقا

 رمقلا دسم ملعب هبو ضعب نم اهضعب عضاومو كلفلا يف اهممر يف بكاوكلا نيب ام داعبا ةفرعم يف

 هرمقلا ضرع بسحب ةقيقحلا ىلع سممْلا نع

00 

 يطق نيب يذلا مظعألا راد نا بكاوكما نيب, ان ةلمتل مدام 9 نك نين نأمل

 يرطبتناد قا ياام ةميرا يذ لك ّنأ ناهربلا حضو دقو جوربلا ةرئاد وهو جوربلا كلف

 دا يرسم ناو ناك كلذ مج اذ رخالا يف اغا .هعاللضا نم نيإب ان نيمأنم لك

 نامأضلاف نايزاوتم ةنعالبتمأ نم ناعأض ذإف 2 عقب عالضا ةعبرا يذ لكو لا نع 1

 نإ لع نع كانك اممهآإف اًجِرْحَأ اذا كلذكو .نايواستم هرْكَذ مّدقت دق ال امو نالباق 5: نآقابل 5

 يف ني زاوملا نيَمأضلا دحا برص نم نوكي اا واسم رخآلا يف امهدحا برضو نايواستم اًضيا هب رطق

 مطل اخ مند « كلذك كلذ ذإو » .نيعومجر آلا يف نّلباقملا نيملضلا ديخابرض نمو رثسألا

 ةطقن نكتلو 3 ىلع نايقث نيّطخ ب ١ يتم جرت هك هفرط ىلع ملف جوربلا كلف نم

 ةرئادلا جر طخذ بوذا ”يطخ نم دحاو لك كلذا مف ناك نيبطقلا يا جورب ١١ كلف لطف ذ ز

 نتا طق عضوم يف نيكوكل دي ضرفنو نيكو كلا ييضومو جوربلا كلف يبطق ىلع زوجت يتلا

 هنأ مولعم جوربلا كلف نم هعضومو ط ةطقن ىلع ضرعلا يف جوربلا كلف نع الثام َرخآلاو جووبلا كلف

 دمبلا يف نيكوكلا نيب ام رادقم وه: يذلا ذا طخب ب رتتو بكر | ضرع يه م ط ب سومف ب ةطقت

 1.008. ككركلا + ةزبوملب عقت - 3) 000. طيس وا ىرك - 4) 000. و متو ف ب 5) 000. نيتطقنلا

 058-62 د

: 

 ارث كن

 رش
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 عم ءامسلا طسوتي يذلا ءزالا ناكن إف ْرظنا مث هظّمحاف بكوكلا فالتخا وهف سوقلا تب اف

 مقا لابغ اهنلا وأ دمن. نع نكوكلا دب ناكو. نيوَملا نا ىلا ناطرسلا لوا نيب ايف بكوكلا

 نإو ميقتسملا كلفلا يف بكوكلا عم ءامسلا طسو يذلا ءزإلا ملاطم نامزا نم بكوكلا فالتخا

 لدم نع هدنبو ءازولا رخا ىلا يدلل لّوأ نيب ايف كوكا ناك نإو ءاهيلع هدزف ًابونج ناك

 ' ادونح ناك نإو نامزالا كنلت لع كوكا فالتخا.تدزف كلذ تنكع انامث رامنلا

 وزبلا خرد نم اهئاذإب ام فرعاق اهنم ناصقنلا وا: اهلع .ةداءزلا دمي نامزالا ِتَمِب اف اهنم هضقاف

 .هللا ءاش نإ جوربلا جرد نم بكوكلا اهف يتلا 'ةتقدلاو زل وهف لصح اف ميقنسملا كلفلا علاطم يف ؟ 0

 يف بكوكلا عم ءامسلا طسوتي يذلا ءزيلل لّمو راهنلا لدعم نع ©« بكوكلا دب ناك اذا اًماو ©

 اميل ناو ب رضاف لدمملا دسلا وهف خب اه امج امهسسجت نأ كلذ ف لينلا هم نإ ندع نتج

 ؛0 ىلا لدعملا دما مايل ىقبي ام قو ىلع هتسقاف لصح اه راهنلا لدعم نع بكوكلا دب رتو يف هلك

 نيمست ىلا بكوكلا عم ءامسلا طسوتب يذلا ءزطل ليم مال ىقبب , امرتو يف هب رضاف لصح اه نيت

 كلف نع بكوكلا دعب رتو يف هبرضاف لدعملا لملا رتو وهف لصح اف رأعقلا فصن ىلع همسقاف غلب اه

 لصح اف نيمست ىلا راهنلا لدعم كلف نع بكوكلا دب ماقترتو ىلع هنسقاف غلب اهف ضيا راهنلا لدعم
 سوق مث هم هسأب هلظمحلاف يملا وهف جرخ اف لولطألا رتولا ىلع همسقاف - اف لئازلا ولا ىف هيرضاف

 15 يف هب رضاف يب ”اهرتو ذو نيت نم اهضقنف سوقلا تَّنلب اف كل جرخب يذلا لدعم ليلا رو

 يذلا ءزلل دس رتؤ يف هبرضاف لصح اف هلك لملا ماتو ىلع هّْمدقاف غلب اف تافف> يذلا موسقلا

 هفأَح وا همامأ نم برقا ناك امها ىلا يدلل لوا وا ناطرسلا لْوأ نم لن وكلا مم ءامسلا ل

 بكوكلا فالتخا وهف سوقلا تغلب اف هسوقف لصح اهف رطقلا فصن ىلع هّسقاف غلب اه ميقتسملا تلفلا

 نأ تدرا اذاو © .جوربلا كلف نم انبهجركإ هيف يذلا ءزإل ملم ىّتح لؤالا مسرلا هيف لثتمأف

 20 ىقيب ام رتو يف راهنلا لدعم نع فكوكلا دم 8 رو برضاف هضرع ةهجو ن 0 4 فرم

 هلك ليما ماقل ىقبي امرتو ىلع هتسقاف غاي اف نيمست ىلا يركن كل لاس لا ةجدذلا لم مان

 اهيف تدحو يتلا ةجردلا ليم نم رثكا ناك نإف ترظن سوقلا ِتَّملِب اف هسوقف لصح اه نيعست ىلا

 1) 000. هحردلاو - 2>) ومدن زد نلننع,



 1 2 24 2 4 2 ١

 ءامسلا طسو يف هعافترا ذخأ اذا تكول نا كلذو قفآلا دنع هسائقب وا هعم ءامسلا طسوتن ىلا

 راهنلا لّدعم نع هديب وه كلذ ناك دإبلا كلذ يف لّمْلا سأر عاقترا نيرو هنيب ام لطق فرغو

 ىتمو لامشلا يف دعنلا ناك لمحل لوا عافترا ع قم رثكأ ١ عافترالا نايتاذا: الا ةهيخ قر :5 يتلا ةهلل يف

 ل ا امأو ا ب أر أل تا م نا 56
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 يف عب دق ام م ل 0 م

 اذإف .قفألا ن٠ هتمسو حجوربلا كلف , نم براغلا وا مااط | ءرهل هب م 3 نأ بهي اهف مدقتلا ب بابا

 هذ بلكي | م ءامسلا ةيدوك يذلا ءرولا لم يي ا ةفرعم 3 تاهملا يأ كلذ تفرع

 نإدملا دسبلا وه نيتيب امو رتكتلالا نم ةزغالا سان عيا دنا + ةيمت يقلك انيس ايلا لدعم نع

 ىقبي ام رتوو هلك لملا رتو 5 رعأ م نيم نا دقبلا انه ماتتل ىقبو ام قو رتل لف رعاو هظمحاف

 * لولطألا رولا وهف يتب اه نيرشعو ةثام نم هلك ليما ما كو صْنتا مث نيعست ىلا هلكح" ليلا ماهل

 هْصْنتا مث هزتو فرعاف قب اف نيمست نم بكسوكلا عم ءامسلا طسوتي يذّلا ءزهلا ليم ضُقتا مث

 هلك للملا تو برضا مث هنامسأب هلك كلذ ظَمحاف دئازلا رتولا وهف 8 اف نرشعو ةئام ىيناقي
 ىلا بكوكلا مم ءامنلا طسوتي يذلا ءزللا ليم ماهل ىقبي ام رتو ىلع هتسقاف ماب اف رطقلا قضت يف

 وقلا تغلب الخ كلل ىو هننيوق 0 هتهحو هلا هانا كدا لملا رتو وهف لصح 0 نيعست

 يذلا لّدعملا ليما رتو برضا مث .لدبملا#لفل ماق تو وهو ىف أد امرتو فرعاو نيعست ن ناكل

 كده حلا مات رتو ىلع هتسقاف 0 بابلا اذه نم مدقت اهف روك ذملا لّدعملا دعبلا رتو يف تظفح

 ف هب رضاف لصح اف لوطألا رولا ىلع كلذ نم. مت ]هم ميقاو دئازلا رتولا يف هب راف لصح اف

 5 يتلا ةحردلا دب رثو يف هبرضاف لصح اف لّدعملا ليملا مات زنو ىلع هّئسقاو هلك ليما ماتو

 نيتها ”ىدحإ نم برقا تناك اههينا ىلا يذلا سأد وا ناطَرّسلا سأد نع بكوكلا عم ءاهسلا

 هَسْومَف جرخ |يف رطقلا فصن ىلع هْئسقاف لصح ايف ميقتسملا كلفلا علاطمب اهمامأ نم وا اهئاَرو نم ينعأ

 1) 000. ىهتي - 2) 000. لوالا - 3) 000. ىرخا

 م



 ف

 ها 0 4 5 5 ها 3 س

 هتمس فرعت نأ ديرت بكوك لك كلذكو عافترالا ةرئاد يف رمقلا تمس كل حصيل راهنلا لدعم
 ١ .غ 5

 ءهللا 010- نإ قفالا ةراد نم

 نورشعلاو عبارلا بابلا
 - يي 2 3 3 00 7 1

 ْش + د ا ءاهسلا اسود يذلا ءزيل .او راهنلا لدعم كاف نع ىوكلا دعب ةقرعم لإ

 .قفألا ةرئاد نم هبنغمو اج ةيحو جوربلا ءازجا نم تغب وأ مأط م

 يس هيمو 0 هليندلا طسوتت جوزيلا جرد. قم ةجرق هيأ ملت نأ تدرا اذا لاق

 جوربلا كلف نم هعم بش وا ملي ينل لاو هينغمو هيأذعبا ترم لق تمارا راسل نع

 40 تعم رتو يف دلإلا كلذ يف قفل لوأ عافترا و برضاف تاساقلا ضعب . امولعم كلذ ناك اذا

 سوقلا تدب اف هسومف ةمشقلا نم لّصح ايف رطْقلا فضن_ ىلع هنسقاف غلب اف هبيغم وا بكوكلا ملطم
 ةهللا كلت ىلع هراهن سوق فصن كلذب ْفرعأف .تْمّسلا ةهج يف راهنلا لدعم نع بكوكلا دعب وهف

 ىلغ ناك نإف ظنا مث راهنلا لدعم نع هدنب لبق نم بكوكلا راهن سوق فصن ةفرعم يف ةروكذلا
 ناك نإو ميلقإلا يف همم عأطت : يتلا ةجردلا علاطم نامزا ىلع هراه سوق فصن دف يقرّشلا قفألا

 00 |ااق هه هلم دش ذل ولا طع نم ها نوق فص نمل لا أل ىلع

 .ءزإلا وهف ناك اف جوربلا جرد نم هئازإب ام ا ميقنسملا كلفلا علاطم ىل ىلا هأ>دأف نيتهلل ى عل 7 را

 .بكوكلا عم ٠ ءامسلا طسوتي يذلا

 راهنلا لدعم كلف نع هدنب لبق نم بكوكلا ضرعو بكوكلا هيف يذلا ءزإلا ةفرعم يف
 ٠حجوربلا جرد نم هعم <امسلا ل امو

 كلف هوس لبق نم نك ركلا ضرعو نك وكلا هش يذلا ءدولا معن نأ تدرا نإف لاق

 ةجردلاو ءامسلا طسو ف مكوكلا عافترا سابقب امولعم كلذ ناكاذا همم ءامسلا طسخ امو ناهنلا لدمم



 بكوكلا اهعم علطي يتلا ةجردلا ءاقلت يتلا نامزالا صأتاف ءامسلا طسو نم قرشملا ةيحان يف بكوكلا

 صقتاف ءاهسلا طسو نم برغملا ةبحان يف ةجردلا تناك نإو .ملا .!ا ءزإلا ءاقات يتلا نامزالا نم

 لصح اف بكوكلا هعم بيغي يذلا ءزإلا ريظن ءاقلت يتلا نامزالا نم علاطلا ءزإلا ءاقات يتلا نامزالا
 وهف ىَتب اف ىوكلا راهن سوق فصن نم كلذ صُقناف قفألا نع هدب وهف قفا نيتهللا يأ نم 7

 تاهل يأ نم ءامسلا طسو طخ نع بكوكلا دعب تفرع اذاف .ءامسلا طسو طخ نع بكوكلا دنب 5

 رتو يف هب رضاذ يتب اف عجارلا راهتلا نو ل 3 دحلا اذه رو فرعاف ناك

 اضعاف بكوكال عج ارلا راهنلا سوق فصن رتو ىلع همةاف غلب اه ءامسلا طسو يقرا عافترا

 مواعمو .ةعاسلا كلت يف بكوكلا عافترا وهف سوقلا نم لصح 3 راتوألا سوُمت رطل

 مل بكوكلا نإ تقولا كلذ يف علأطب يذلا ءرولل 0 مأطي يذلا ءزإلا ناكاذا هنأ

 بش يذلا ءزإلا ناكاذاو .ضزالا ار اطلا و ع مأط 10

 هل أم دقتم ناك نإو ضرالا قر وهو 45 لضم ل 0 نإف براعل اغلا رول نات فككوكلا هعم

 - بيش الو هم مأطي يذلا هزملا مْلطي ىتح مأطي ال بكوكلا نأ كلذو باغ دق بكوكلا َنإف

 نا داهنلا لّدعم نع هدب َيِبْرْلا هعاقترا مّلعت كلإف رمقلا اسنأو .هعمم بيغي يذلا هلا بيني

 ئ .هللا ةان

 0 نقريكشلاو كلالا قل '

 ١ع 5
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 3 ِ عما الو .
 .كلفلا٠ نم هعضومو هعافترا لق نم لكاوكلا يأ تمس ةفرعم يف

 يف بكوكلا عافترا فرعاف قفألا ةرئاد نم تش بكوك يأ تْمَس فرعت نأ تدزا اذا لاق
 تفصو يذلا كمل كلذ هب كسا م دليلا ضرعو راهنلا ل دعم نع ككوكلا انسو تقولا كلذ 0

 0 را ا أ ريغ امش رداغت ال لظلاو عافتزالا تن“ ةفرعم بأ, يف كل

 نع ولا هدعبب كلذ لّمعاف رمآلا تس ةفرعم تدرا اذاو ءسمشلل ىتلا ةجردلا ليم لدب راهنلا

 1) 010. ءور. 501. موه. نو لح 2) 000. 30016 ىلإ خ 83) 0007 نع
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 ينلا ةعجارلا سوقلا كلت ذعف ىّرخأ ةهجب علاطلا فرمت نأ تنش نإف .مّدقتملا منزلا لإَع (.ةايسلا + < ةب+
 ناك اذا ميقتسملا كلفلا يف بكوكلا مم ءامسلا طسوتت ينَلا علاطملا نامزا نم اهصقنتف كل تجرح

 دعب نامزالا َتَمَب ا برغملا ةيحان يف ناكاذا ملاطملا هذه ىلع اهديزتو قرشا ةحان يف ىكوكلا

 كساق ناك اذا اماو #© .اضبا ءامسلا طسوو ةهإا كلت ىلع ملاطلا اهب تفرع ناصقتنلا وا ةذانزلا

 5 يذّلا ينعأ ىرلا همضْوم كل حصي ىّتح دع هلك تالتخا فريم ىلا عانت كناف * ةصاخ رمقلا

 يذلا يفرم ءزإسلاو راهثلا لدعم نخيل 5-5 كلذب فرعت مث ضرعلاو لوطلا يف هف ىري

 ينرملا ءزإلا راهن سوق فصنو جوربلا كلف نم ىنرملا هعضوم راهن سوق فصنو هعم ءاهسلا طسوتي
 نسم عافترالا تذل هلك كلذ تفرغ اذاف ملطي اهعم يتلا ةّيئرما جمالا ةغم: ءاينبلا لهسوتت يذلا

 .راهتلا لدعم نع يئرلا دا ءامسلا طسو يف رمقلا عافترا مع < ننام هن تأمعف رمقلا

10 

 .دلب لك يف لدللا تاعاس لبق نم ىكاوكل عافترا ةؤرعم ف

 15' ف قفتت يأ ةجردلا ذخف تاعاسلا لبق نم ل 5 يا عافترا رق نأ تفوا اذا لاق

 لظخلا نع يَ يذلا ىكوكلا دعب فرعا مث ةيراغلاو ةعلاطلا ةجردلاو تقولا كلذ يف ءامسلا طسو

 يذلا ءزإلا نيبو ءامسلا طسو ءزج نيب يبا نامزالا لَ نأ كلذو تقولا كلذ يف ءاهسلا طسو

 يف بكوكلا عم ءامسلا طسوتت يتلا ةحردلا تناك نإف ٠ .ميقتسا كلفلا يف بكوكلا عم ءامسلا طّسوتي
 نامزا نم ءامسلا طسو ةجرد ملاطم نامزا صُقنت كن إف ءامسلا طسو ةجرد نم قرشملا ةيحان

 20 نامزا ضان برفغملا ةمحان يف تناك اذاو بكحوكلا مم ءاننلا طشوتت يبا ةحردلا ملاطم

 وهف ناصُمتلا وا ةدايزلا دعب لصح اف ءامسلا طسو ةجرد ناس نامزا نم ةجردلا كلت علاطم

 نأ ©« تنش نإو » .ءامسلا طسو طخ نع بكوكلا عم ءامسلا طسوتت يتلا ةيمودلا- انتسب + ةفبع

 ذخو ميلا يف بكوكلا هعم مط يذلا ءزبلا ءاقلن يتلا نامزألا ذخف ئرخأ ةهجب كلذ مّلمت

 عم ءامسلا طسوت يذلا ءرللا 0 فكوكلا هم بش يذلا ءزسإلا ريظن ةاقثت يتَلأ نامزالا

5-8 



 عافترا وهف هنم ناصتتلا وا هيلع ةدايزلا َدْمَب لمملا عافترا خلي ايف هنم هصقناف بوت ناكاتإ وب ذللا

 وهف يقب اف نيناثو ةنام قم هصقناف نيعست نم رثكا كلذ قو مف ةامببلا:طسو يف وكلا كلذ ١
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 3 فرعا مم نازل تييساف شعل م لاهشلا ةسحان ف لح بكوكلاو لامشلا قفا هعافترا

 ىلع هنسقاف غلب اف سايقلا تقو يف بكوكلا عافترا تو يف هب رضاو امجاد بكوكلا راهن سوق فصن
 يتب اه عجارلا بكوكلا رامهن-سوق.رتو نم هصقناف لصح اف ءامسلا .طسو يف نكرقلا عافترا رو

 ةيحان يف سانقلا تقو يف نكوكلا ناك نإو .اهظّمحاف ةعحارلا سوقلا ِتَملِب اف ةمجار سوق هسوقف

 نيوكلا ناك اك نإذ بكوكلأ راهن سوق فصن نم ةمجارلا نموا كلت ّصقتاف ءايسلا طس نف قرقلا

 انش :قادتم ويه انراسّتتلا ا اةخأينلا فيج كوكا نايا موقت تينت غلب اه هيلع اهدزف برنملا ةيحان يف

 هم مأطي يذلا ءزملا ناكن إف ظنا مث هظّمحاف سايقلا ةغاس ىلا بكوكلا مط ذم كلفلا نم راد

 ريظن نيب ايف ناك نإو اًراهن ملط بكوكلا إف اهريظن ةجرد ىلا سمثشلا ةجرد'نيب ايف بكوكلا
 يتلا ةجردلا علاطم نامزا خف اًراهن هعواط ناك نإف اليل ملط هنأ رف سمشلا ةجرد ىلا سمشلا ةجرد
 سمشلا ءزج ةريظن هاذإب ينلا علاطملا نامزا نم هَصْقاف دودحلا يلقإلا يف بكوكلا كلذ اهعم ملط

 تظفح يتلا بكوكلا عواط تقو نم كللفلا نم راد امم هصقتاف يقب اف ميلفالا كلذ يف هل لبااقما

 نامزا ىلع هىسقاف سايقلا ةعاس ىلا سمشلا بورغ تقو نم كلفلا نم راد ام رادقم وهف يتب اف

 صقاف اليل عط بكوكلا ناك نإو ةّنامز ةعاس نم ليلا نم ىَصَم ام وهف غاي امو ليلا تاعاس

 فوكلا هعم ملط ي يذلا ءزجلا ءاذإب ينلا نامزالا نم سمشلا ةجرد ةريظن ءازإب ينلا علا !اطملا نامزا

 ام رادتم وهف غل اف بكوكلا عولط تقو نم كلفلا ننبراد اي ىلع ذر جاف يالا خالو

 الع ليلا تاعاس نامزا لع همسقاف سابقلا ةعاس ىلا سمشلا تبرع َدُْم كلفلا نم راد

 نلضملا ضو نم كلفلا نم راد ام َتمَسِق نإو و .ةّيامز ةعاس نم ليلا نم ىنم ام وهف غب اف

 علاطلا فرعت نأ تش نإو .لدللا نم تّضم ةلدّتْعم ٍتناعاس كل لصحي يذأا ناك رّشَع َةَسخ ىلع

 فكاركلا عولط تقو نم كلفلا نم راد ام ْدِرَف بكوكلا عولط تقو نم كلفلا نم راد ام لبق نم

 طسوو علاطلا هب فرعاف غب اف ميلقالا يف بكوكلا هعم علطي يذلا ءزجلا هازإب. يتلا علاطملا نامزا ىلع

 1) (0. ءور. 511, م38. 6.
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 ةجددلل ةريظنلا ةجردلا هازإب يتلا نامزالا دعم: يكوكلا كلذ لوف ف ينلا 6 ةجردلافرعت

 . رثكأ بكوكلا راهن سوق فصن ناك نإف زنا "مث ميلفالا كلذ يف بكوكلا مم ءامسلا طّسوتت ينل
 نامزالا كلت ىلع نيراهنلا فالتخا فصن: ْدِرَف هعم ءاهسلا طّسوتت يتلا .ةجردلا راهن-سوق فصن نم

 لالا كلك نم نيراهتلا#قالتحا تنصت "ضصّقتاف ”لقألا قبه كوككا ذاهت سوق :فصت ناك ن إف
 5 بيغي اممم يتلا ةجردلل ةلباقملا ةجردلا علاطم نامزا يهف ناصقتلا وا ةدايزلا 1 نامزالا تَنلب ايف

 ينلا ةجردلل ةلباقملا ةجردلا يهف ناك اف ميلفالا عااطم يف جوربلا جرد نم اهئازإب ام َذْْبف بكوكلا
 ظ بيغم عم حؤربلا كلف نم ةيراغلا ةحردلا يهف ةجردلا ثان ةريظن "فرعاف لكلا اهب نيش

 عم هيورغو هعولط ناكو ءامدلا طسو يف رمت فلتخي مل ضرع هل نكي ملاذا هنأ مولعمو .كوكلا

 نامزا ىلع اهلك بكوكلا زاهن سوق ديال نأ تش نإو..جوربلا كلف ءازجا نم: هبفنوه يذلا .ءزجلا
 ؛0 انهم بيني يتلا ةجردلل ةريظنلا ةجردلا علاطم وهف غلب اف ميلقإلا يف اهمم مْلطي ينلا ةجردلا علاطم

 ةجردلا فرعت دقو .ةجردلا كلت ةريظن عم بني هنإف ناك اف جوربلا جرد نم اهلياقب ام فرعاف

 طسوتب يذلا ء:جلا رع نايزا لل نأ كلذ ىرنأ ويجب وكلا اهبم تم ينلاو مللي ينا

 فصن ضيا اهنم صُقنَ ةنتو بكوكلا راهن سوق فصن اهيلع ديزتف ميقتسملا كلفلا يف بكوكلا عم ءامسلا

 ينلا ةجردلا ملاطم وه. هنم صوقتملاو اهم بغي ينَلا ةجردلا ريظن مام غدي دلع ةارأا# ولين سوق

 15 .مسرلا ىلع جوربلا جيد ن 7 1 ياك مترا ىو ىلع

 ف ورشعلاو دحأولا بابلا ظ

 .ملاطلا ةفرعمو بكاوكلا دحا سايق ةعاس نم لئللا نم يمي ام ةفرعم يف

 20 امنه

 ةجردلا فرعاف ركاوكلا دحا سايقب ةعاس نم ليللا نم ىّصم ام فرعت نأ تدرا اذا لاق

 قاب كرك اهب لب نا ةيدداو بكر ام سوق فصنو كركلا ع ادا طمرتت ين
 نأب كلذو هامسلا طسو يف بكوكلا عافترا كلذ عم فرعاو بالا اذه َلْبق اهف ناب كل مدقت

 كلذ يف لَمَلا لّوأ عافترا ىلع هدف ًايلامثك ناكنإف راهنلا لّدعم كلف نع بكوكلا دنب' ّدخأت



 ف

 امف نيست ىلا دلبلا ضرع ماهل ىّتبي | # رثو ىلع ه١بقاف غلب اف دابلا ضرع رتو يف راهنلا لدعم نع

 لد_ءم كلف نع باكا د د مال ىقبي ام تو ىلع هنسقاف غل اف رطقلا فضن يف هبرضاف لصح

 ناف بفكوكلا ةرئاد 5 فالتخا ف سوقلا تغلب ايف ةيبوقت كلذ نم لصح اف نيعست ىلا راهتلا

 بون ناك ن إو نيمست لع هتراذ 9 فالتخا دزف انام راهنلا لدعم كل نع بكوكلا دْنب ناك

 ذه مث هظّمحاف بكوكلا راهن سوق فصن وهف ناصقنلا وا ةدابزلا دعب لصح اف نيمست نم هصقاف 5

 راهن سوق وهف 8 اب اف هراهت سوق فصن فءضأ مث ضزالا قوف هتاعاس نامزا وهف غلب اف هسدس

 كلر و شرا 2 هلك هلل سوق وهف 8 اف نيّتسو ةئاثلث نم هصقتاف ضرالا قوف هلك وكلا .

 ام ماو .ضرالا تحت يتلا ةّييلا هتاعاس نامزا وهف يقب اف نيتث نم ةيراهنلا هتاعاس نامذا صُقنت

 نأل اهنع لوحال اه وه يتلا ةجردلا راهن سوق وه هراه سوق َنإف هل ضرع ال بكاوكلا نم ناك

 .ءاوس سما ىرجم هارجم 0

 نيرشع ٍفولأ بابلا

 .داب لك يف جوربلا كلف نم بيني اهعم يتَلاو بكوكلا اهم مَ يتلا ةجردلا ةفرعم يف

 - د

 نم جوربلا جرد نم بيني اسهعم يتلاو بكوكلا اهمم ملطي يتلا ةجردلا فرعت نأ َثدرا اذا لاق

 امهنبي ام فرعاو هعم ةامسلا افسيتت يلا ةجردلا راهن سوق فصنو فوكلا راهن سر فاصأ 0

 بكوكلا راهن سوق فصن ناك نإف ْرظنا مث هظَمحاف نيراهنلا فالتخا فصن وهف ناك اف لْمَلا نم
 نامزا نم نيراهنلا فالتخا فصن ُصُقناف همم ءامسلا طّسوتنت يتلا ةجردلا راهن سوق فصن نم رثكا

 سوق فصن ناك نإو دودحلا ميلقإلا ف فوكلا مم ءامسلا طسوت يذلا ءزملا ءازإب يتلا علاطملا 20

 يذلا ءزهلا نامزا تنلب اف نامزالا كلت ىلع يراهنلا فالتخا فصن ْدِزَف لقالا وه بكوكلا داه
 علطي ينلا ةجردلا علاطم نامزا يهف ناصُمتلا وا ةدابزلا َدْمب ميلقإلا يف كوكلا عم ءامسلا طسوت

 ءزإلا وهف ناك اف ميلقالا علاطم يف جوربلا جرد نم اهتازإب ام ”فرعاف دلبلا كلذ يف بفكوكلا اهعم

 نأ تدرا ناو © .هف نامزالا ددع مو يذأا جربلا كلذ نم دلبلا كلذ يف بكوكلا هعم مأطي يذلا
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 هوا زيكا تناك نإو ءنيدللا سأر نع كوكلا دعب وهف "ناك نينهلل ا نم لعب اف نيتنو ةلاثلت -

 للا نيناثو ةئاف“ نم نثكا تناك ثإو هتاذخا يتب اف نيناثو ةئام نم اهتضقت نيناثو ةئام ىلا نيمست

 سأر نع ةجردلا دب وهف نيتها ىدحإ نم لّصح امف فق اهنم تملا نيدبسو نيتئام ماق
 رتو يف هب رضاف بكحوكلا ضرع تو ذخ مث اًضيا هرتو 'فرعاو هأفّمحاف قفنتا كلذ أف ناطرسلا

 001١| لاح اي نت ها راهتا لدعم كفن كا .ماقرتو ىلع هنسقاف غلب اف هلك ليما
 دق يذلا سدا كلفلا ىف يدلل نيلر.وأ 'ناطرسلا .سأر نع بكوكلا اهيف يتلا ةجردلا دعب رتو يف

 دديتاف نيت كا بكوكلا اهف يتلا ةحردلا ليم مال ى من ام نتو] ل

 لّوا نيب ايف ىوكلا ناك نإف ءامسلا طسو يف ىكوكلا زاجت فالتخلا وهف سوقلا ِتَملِب اف هسْوّمف

 . .ملاظلا نامزا ىلع ءامسلا طسو يف هزاجت فالتخا دزف الامث ه-ضرع ناكو سوقلا زخا ىلا ناطرسلا .

 ؛0 فالتخا صّقتاف نوعا هنا طرع ناك ناو .ميقنسملا كلفلا يف كوكلا هسنف يذلا ءرلل ءاقلت ىلا

 . هنري رت ىلا يدبلا لّوا نيب اهف بكوكلا ناك نإو .لّوألا لكعلا عب 3و نامزإلا هده: نم زاب

 فالتخا دزف اب هونج ةبطرع ناك نإ و ةروكذملا نامزالا نم هزاجت فالتخلا .صّتاذ لامك هضرع.ناكو

 كلا[ يلع ةدايزلا تنبت ميقتسملا كلفلا يف كوكا ة ةجرد علاطم نامزا تغلب | اه :نامؤالا ليام

 طسوت' يذلا ٠ هزل وهف ناك ينقتسلا كفا ملا !اطم يف حوربلا جرد نم اهئازإب ام ذعف اهنم ناصنلا

 15 هللا ءاش نإ هفف نامزالا ددع تدجو يذلا جببلا يأ 32 رف ءازجأ و م بكر وكلا عم »ب ةاينلا

 هدب لك يف هتاعاس نامزاو بكاوكلا دحا زاهن سوق ةقرعم يف

 6 ىلا ملط نيح نم ضزالا قوف هناكم وهو تش كوك يأ راه سوق ملم نأ تهرا :اذا لاق

 بكوكلا دعب تو برضاف هبغم ىلا بكوكلا عولط نم راهنلا لدعم كلف نم مْلطي ام وهو بيغي نأ

 1) 2ععوأ زط عملا 2( ك6 ناند6 اتطعزق ذمعلا185 1)20010, 103556 سهعونم 61 عمت 1215 10-

 ماعطومأب (نةنط عع من01 مم0عمزطت, 65 نيم ملمع مهمة( هأ ملمع ط]ص0مدتق هنأ ةاتطأ, 26816عع2413 هدطمتكلأ.

 طموأم3 !هعاما“ اتمتع "عيت , 202211162221 هتتانتات ]210 52106: مومتأانعب عا1216116 طلق ” سطل فصنو

 ينقع لعب مموأغع أ طامنم ةمغرتام طقطعاتأ. - 3) 000. تاعاس
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 يذلا ءزإلا لئيمو هضرع نم لقا عقب داهلا لدع» نع هدب نإف نيتها قارجلا فيش خل اهنم
 نكاوكلا ضرع 9 كلذو . قاةعسالا بسحب الا 000 نمي و مرج اًعمج اذا م

 لدعم نع هدب و ضرعلاو لوطلا يف بكوكلا عمل جوربلا كلف يلق لع ءازوج سوق نم جرخي

 ا نوحد 5, كلذلو نقدوكلا عضو“ لعو ”ءاهتلا ديت ىلق لع 0 سوف نم جرخي راهنلا

 لوا ةطمن هريسم يف اهنم قفاو ام الإ ضرع هل ناك اذا جوربلا ءازجا نم هل وه يذلا ءزلا ريغ مم 0 5 يع : 0 1 0 .1

15 

0 

 هو 3 و

1 

 ةدحاو سوف -و هضصرعو راهنلا للعم نع هذعب جر طقف كلذ دنع هن ف يدملا لللو َن اطرسلا

 مم ءامسلا 1 نوكي كلذلو كلو أ ضرع نم هنم سن وا هللع دان | م ل واسم نوكف

 رخآ ىلا ناطرسلا لوأ نيب ايف ضرعلا تاذ بكاوكلا نم ناك اف نيّتطقنلا نم اهيف يه ينل ةطقتلا

 يتلا ةحردلا 0 دعب نم <امسلا لفت جوربلا قاطن نم لامشلا يف هضرع ناك اذا هاف سوقلا

 ايف | هم ناك امو ءاهفوه يلا ةجردلا لل لَ نم ايلعسنق بونجلا ِق هضرع ناكاذاو اهف وه

 ءزا مدقتت ءازجا مم ءامسلا طرت لايغا ديف ةطزخ ناك اذا هنإف ءازؤملا رخا ل يدبلا لوا نيب

 ءازجا م ايل بون يف هضرع ناك نإ | هآو : هقول يذلا ءزللا ال لبق 5 ميقا يذلا

 تدرا اذاف © . جورب !| ءازحا ع نم هفوه يذأا رجلا طسوق دن نم ينعأ فم كل ءزولل ةللاث

 جوربلا ءازجا يا مسقوااهلا لحال نع ضورعلا :تاذ 4 فكاوكلا دحا دعي فرع .نأ

 يف لملاو ضرعلا ناكن إف هفف قْهَّد يذلا ءزإلا ليمو هتهجو بكوكلا ضرع فرعأف ءاهسلا طئسوت

 وهف لصح اف رزثكألا نم لقألا ٍصقن اف نيتفاتخُم نيتمح يف اناك نإو اعج اهنسلف ةدساو

 تب امرثو يف هب رضأف لدملا ضرتلا اذه راو ذخ م اهبذ لّصحي يتلا هته 'فرعاف لّدعملا ضرعلا

 لصح ف هلم مات وهو نيعست ىلا ءزملا ماتل ىقبب ام رتو ىلع ا ماب اف نيمست ىلا هلك لملا ما

 م هلييحاف. لدبلا نط رعلا ةهج يف راهنلا لدعم كلف نع ركل دعب وهف سوقلا ِتَنلب اف هسوُفف
 2 7 . ع 0 5 هوو

 6 31. برقا ةحردلا تناك اههب ١ ىلا يدا سار وا ناطرسلا سار نع كركلا اهف ىتلا ةعردلا ص ادخ
 6 5 1 ا ع 97

 كلفلا نم بكسوكلا هيف يذأا ءزجلا اق يتلا علاطملا نامزأ َدخأت نأ كنب هن وا همامأ نم

 1): 000. زوم لح 2) 706ععف ذم ويل. ب 232 0001 جرف بس. 4) 0001. ايهيفه لح 5) 000 تاوؤذ .

 6) (00. الي
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 تاعاسلا لق نم عافترالا ةف 0-0 ف

 عولط نم تاعاسلا اوهرلا تاعاس نم يضمي ام لبق نم عافترالا فرعت نأ تدرا اذا لاق

 .تناك نإو يف اهب رضأف لادتغالا تاعاس نم تناك نإف ةضوزفملا ةعاسلا ىلا سمشلا

 نم 01 كلذ 1 نإف تا نيتها ىدحإ نم مها اف مويلا كلذ تاعاس نامزا يف ةنامز

 ' ]1 نسوق تعدل هنم كلا هم. رثكا ناك نإو راهتلا“سوقنك صن نم. هتضقراهتلا سوق تصت

 ”000 ماتو نم همشلاو انجاز هو :قرعأف هاينلا سو نع نديقلا دنع وهف كللذتادنب :لضعت

 رتو ىلع هّمةاف غلب اف مويلا كلذ راهن فصن يف سمشلا عافترا و يف هبرضاف يتب اف مجارلا راهنلا
 سوقلا ِتَمِب امف راتوألا سوفت يف كل ْتْمسَر ام ىلع سوف لصح ف عج ارلا راهتلا قو

 قرْشَلا ةبحان نم عافتزالاف راهتلا فصن لبق ةضورفما ةعاسلا كلت يف قفألا ,نع عافترالا رادقم وهف

 .برْذْلا ةيحان نم وهف هدمب ناكنإو

 رّشع نماثلا نانا

 .جوربلا ءازجا نم اهعم ءامسلا طسوتب امو راهنلا لدعم كلف نع ىكاوكلا داعبا ةفرعم يف

 80 نم ؟امنلا :طسوت يذلا ٠ ءزيلاو راهنلا لَدَعَم كلف نع بكاوكلا داعب أ فرعت نأ تدرا اذا لاق

 نآعأ جوربلا ةرئاد ىلع ادرك كولا لك نأ شارف لؤللا يف اهعضاوم بّسحَب جوربلا ءازجا

 ناك ام امأو هنع اهدع وه يذلا راهنلا لدعم نع هلم ف سمشلا ام ةأردجم نإف هل ضرعال

 1) (:1 قرن. راهم ملمطعب زل. قر ةلل1201. 1
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 سوق فصن رثو فرعأف رامنلا نم تش تقو يا يف عافترالا تفرع اذاو َلاظلاب وا عد سهلا

 مث يبقلا لبق نم ةمجارلا راتوألا ةفرعم باب يف باتكلا رد يف ةموسرملا ةهللا ىلع ”امجاَر راهنلا

 ىلع همسقاف م ْملب ا مجارلا راهنلا سوق فصن تو يف هب رضأف ساقلا ت تقو ىف نيا عافترا رو

 فرعأق يف مب يي سوق فصن رو نم هبا ةمسعلا نم نم لسع اف راهنلا فصن م رو
 3 3 ها.

 58 هفضل كعب 0 ناك نإو هل سوق فص نم سوّلا 58 تْضَقن 0 فص 1 سابقلا

 1 0 5 ْ ل 5 1 5
 وبه ناصمتلا وا ةدارزلا لعب راهنلا سوق فص مايا راهنلا سوف فصن ىلع ةعجارلا سوقلا تدز

. 1. 207 

 كلذ ينعأ داهنل تاعاس نامزا ىلع ه:قاف ءسانقلا تقو ىلا سمشلا تمَلط ْدْنُم كّلَفلا نم راد ام

 دا لع هي نإو ..ةنامز ةعاس نم راهتلا نم ىدم اف نوهف م | سمشلا .ءزجب زجب ةدوخأملا مويا

 ام دزف كفل نم راد ام لق نم 5 ملاطلا فرت نأ ثدرا اذإذ 9 كدت تابع تناك َرْشَع

 كلف لعباس هب تفرع غلب اف ميلقإلا يف سمشلا ءزج هازإب يتلا علطملا نامزا ىلع كلفلا نم راد
 يهف كل دس يتلا ةمجارلا سوقلا ذخأت نأ تش 'نإو .باتكلا ردص يف نيه يتلا ةهجلا

 م ند 0 ل.صح أنف ايلا تتاغاس نامزا لع اهمسمتف ءامسلا ل 0 نع سمشلا دق

 5 35 50 ي 2-0 0
 فصن دنب نم ساقلا ناك اذا تاعاس تس ىلع هديزتو راهلا فصن لبق سائقلا ناك اذا تاعاس

 قإو .تش نإ لادتمالا تاعاس ىلا اهنّوحتو ةيئامز ةعاس.نم راهتلا نم ىنغم ام ومف غلب انف ان
 ميقتملا كلفلا يف سمشلا ةجرد علاطم نم اهصُقناف ةعجارلا سوقلا هذه لبق نم علاطلا ةفرعم تدرا

 مف راهنلا فصن دْمَب نم سايّتلا ناك اذا علاطملا ىلع اهذزو راهنلا فصن لبق "نم سايقلا ناكاذا

 كلفلا فو ميلقالا ف علاطملا 55 سد نأ كلذو ءامذلا طتسوو : ملا 38 تل ع 'ملطلاو تنل

 نم جؤربلا جرد ةفرعم باب يف ةروكذلملا ةهلا ىلع جوربلا جرد نم نم اهلياق ام ماتو ميقتسملا

 ْ ملا نامزا لبق

 1) 15عام ل12 2011115 ©18أ عج ءارلاز مهل 113 (عممولتع ذض ءقرر. ال11, 521 أ 000 00 11 ال

 هرتعو لاح ممممممتساف 561120836 26180286 6856, 8 561120 ف ذرعاف 0620608. ل .2) 000. هدزت
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 ايف ناعسل نم هيلا دلبلا كلذ ف نازيملا لوا ف لش 9 عافترا وو تاضتلا وا ةدارزلا كعب

 برقتلاب كلذ ا فر ضرغ لودج نكرذللا نوع تقرع نإو .دلبلا كلذ ضرع وهف يغب

 مدلا ةذوخأملاك ةحصلا ف سلو

 ديت موي لك يف راهنلا فاصتتا تقو يف سمثلا عاقترا ةفرعم يف

 لم ا ديرت ' موي لك نم راهنلا فاصنتتا تقو ف ندهألا 0 فرعُت نأ تدزا . لاق

 3 اف هاع هدزف اشو ناك ناو دللا ضرع نم يا اناث ناك نإف سما هف ل ءدإلا

 100 اما عافترا وسهف يبت اف نيمست نم هضقاف هنم ناصُمنلا وا هيلع ةدايزلا دم دليلا ضرع :

 ليش نع لابكلا ةنحان يف سمشلا نأ ت تملع دلبلا صرع نم رثكا لملا اك نا زان متت

 قفأ . ا يآ 7 ليم 4م اا يفاناو تايعابل ع دزف 00 7

 0 ”[لمحلا لوا ماغي 1 هدزف ًالاث لملا ناك نإف لمملا لأ عاشرا وهف يب اف نيعست

 15 راهتلا فصن طا 0 ناضقتلا وا ةدايزلا دعب لمحلا لوا عافترا غلب اف هنم هصقنأف 000

 .لاغثلا قفأ نع عافترالا وهف يق اف نيناكو هنام نم ,مصقاف نيمست نع كلا هان نإف

 رشع سواسلا ينابلا

 .ملاطلا ةفرعمو سمنشلا سايقب ةعاس نم راهنلا نم يضمي ام ةفرعم يف

 يف سمثلا عافترا فرعأف سمشلا سارقي ةعاس نم راهنلا نم ىّصم ام ملت نأ ٌتدرا اذا لاق

 عافترا شق مث مويلا كلذ يف رامهنلا سوق فصن "فرعا مث مويلا كلذ نم راهنلا فاصتتا تقو

 10١ نه. و - 2) © نوعي موتتعأ طمماطصعمأت, 2130 201034, 1106 ذص ؟هرتعنورع 2086128. 3) 126681 12 600,8 تس

 4 عمم ذص كمل.
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 يف ةموسرملا تاعاسلا نامزا نم هئازإب ام خو كرتشملا ددملا نطس يف هنم ةئيدملا كلت ىلا دودحلا
 نامزا مكنت نأ تش ناو .راهنلا تاعاس نامزا وهف ىل هح امف هنم ددملا كلذ يذآا جربلا لودج

 ذخو ملاطملا كلت يف ديرت يتلا ةجردلا ريظن وا امل ةل املا ملا ةجرد ريظن لْيْدَأَف ليللا تاعاس .
 ع 28«. اههدحا فرم دقو .ليللا تاعاس نامزا وهف ناك امف ةهللا كلت لع تاعاسلا نامزا نم اهئازإب ام.
 سوق ©« فرعت نأ تدرا نإو » ءرخآلا نامزا ّئبتف ةجرد نيثثث نم امهدحا صقن اذا رخآلا نم 5

 يف .تدرا: اهيا نانفزا برْضأف اههنم تش اههبا اهنم لذلا سوق وا.تاعاسلا نامزا لبق نيم داهتلا .

 هسوق وهف غلب امف كلذ نهشأ م هك تع تنك اهيا لئلا وا راهنلا فصن سوق وهف غلي امو

 تبَسح يتلا ةجردلل ليلا وا داهنلا سوق رادقم ناكر شع ّينئا يف نامزالا ' ءازجا ترض نإو ءاهلك

 ةسمخ يف ةلدتعلا تاعاسلا برضاف ةّئنامزلا ىلا لادتعالا تاعاس *« لّوحت نأ تدرا نإو » .امل ٠

 وا لبللا نم ةّنامز تاعانم وهف ناكاف تئش اهنيأ لبللا وا راها تاعاس نامزا ىلع اهنسقاو رشع 0

 ترض ةلدشمملا ىلا ةّامزلا تاعاسلا لّوحت نأ تدرا نإو .ةلدتمملا كلت تناكام بسس لع راهنلا

 كلا تاعاس ازا يف لالا تاعانس. نم ناكانو واهلا .تاعاسنانزأب ياهلا تاماس. حل
 هللا ءاش نإ رسك ينيب نإ اهروسكو "ةلدتمم تاعاس وهف غلب اه َرَشَع ةّسن ىلع هّتمَسق عقجا اي

15 

 رشع عبارلا بابلا

 .دصصرلاب نادلبلا ضورع ةفرعم ف

 نع ضيا هدو هيف يلامثلا بطلا عافترا وهو تلش دلب يا ضرع فرعت نأ تدرأ اذا لاق

 سلا زوجت ثننح كلذو تش ”ةهج يا نم راهنلا فاصتتا تقو يف سهلا عافترا فرعأف راهنلا لدعم
 ةجرد ليم "فرعاف ناك نيتهللا يأب عافتزالا تفرع اذإف لظلا ةفرعم وا عبّرلاب راهنلا فضن طخ ىلع
 عافترالا غلب اي هنلع هدف وعجل ناك نإو عافترالا نم هسا اناث ناك نإف تقولا كلذ يف نيلخلا

 1) 213850 <« انطانتلل » 761011. -هلا0[16 3886[101 دحا ءازحا ةءاتتبوةء1ه. تت )2  000. و كت 3) 26686 ذط

 600, - 4) 7266وأ ة1ط 0
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 - قف نوكي ةرود نم اة راقلا سوق تفرح 1516 .راهثلا نوف قالا نو سلا ةحرد علاطم

 يف سمثنلا ءزج ”ءازاب يتلا علاطمل نامذا خف « ىرخأ ةهجب راهنلا سوق تش نإو 9 .لئللا سوق

 نيعست اهنم صُقتاف تناك اف ميقتسملا كلفلا يف ضنا سهلا ءزج ءازإب يتلا ملا ااطملا نامزاو ميلقالا

 - ميلاقالا نم كلل تجرخ يتلا ملاطملا نيبو "اهنيب رق رك ل يقل" لمملا لوا نم: ىّتبتل

 زاك حن إو نيت 0 كلذ ضان ثكنالا 9 ميلقالا علاطم نامزا تناك إف رظنأ مث

 فص دادقم وهن ناصنلا دا ةدانزلا دعب نوعستلا تمل .اف نييست ىلع لضفلا كلذ دِزف لقالا يه

 ةصح وه ملاطلا نيب يذلا لفلا اذه نأ « مكعأو » .هلُك راهنلا سوق نوكي هفمضأو راهنلا سوق ٠
 ' يف تناك نإف سمثلا ةحرد ىلا ترظن هتفرع اذاف راهنلا فالتخا ينعأ فالتخالا نم سهلا ءزج

 كلذ نم لّصح اف نيمست نم تس ةيبونإلا يف تناك نإو نيعست لع كلذ ٌتدز ةنلامشلا جورب

 101 ةايننلا:ايلطسوت ىل ملا عولط نم راهتلا لعم كلف نم نوكي ام وه كلذو راهتلا سوق فصن وهف

 : . «شدرا نإف » .نإلتملا يف لحاو ىّتمْلاَو هلك ر اهلا سوقوه كلذ فتضو راهتلا فاصنتا تقو يف <

 0 رشع ةسمخ ىلع ليللا سوق وا راهلا سوق مقأذ ةلرتملا ليللا تاعاسو راهنلا تاعاس 1 مط نأ

 00 يقإبا نوكي نيرشعو عبرا نم اهتصقن امهدحا 0 2 ايا تماس ريق اق ظ

 ةرْشع يتنثا اذبأ نوكت ينَلا جيلامزلا ليللاو راقثلا تاعاس نامزا ةفرعم تدرا نإو ءرخآلا تاعاس

 !5 رشع ّينأا ىلع ليلا واهلا خم تلا تشن اهنا سوق مقاف يع تاعاسلا م اهاثم لدللاو ةعاس

 تاعاش ناسمزا: كل هَ مت نيثلث نم هل َتْبَسح اهيا تاعاس نامزا' نصعتاف هتاعاس نامزا وهف غلب اف

 ليا نما ةعاشلا نامزا نم صّقن امف نيتلدتمم نيتعاس نامزا يه نيثثثلا هذه نأ كلذو .رخآلا
 لاذ : دف ىرخأ ٍةهجب تاعاسلا نامزا لمت نأ « تدرا نإو 2 .ىرخألا يف داز راهنلا نم وأ

 ياو يتلا ةجردلا وا سمشلا تناك نإف بابلا اذه يف هركذ مّدقت دق يذلا راهنلا فالتخا لْضف

 20 نم هْضْتاف يونا فصتلا يف ناكن إو ةرشع سم ىلع سذسلا كلذ زف ّيلامَّملا كلفلا فصن

 - فرت نأ ©« تش ناف » .راهتلا تاءاس نامزا وهف ناصُمتلا وا ةدايزلا دمب لّصح امف ةرشع سن
 "  ميظالا علاطم'لوذج ف جوربلا جرد نم اهريغ وا سمثلا ءزج ٌلْجْدأَف لودإلاب راهتلا تاعاس نامزا

 ..4) له 00. ةوصصوم هعمل طتةاد ىزاب - 000>)2. اهنب - 8) 000. الف
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 عدم ءاذإب كل تلصح يتلا" عيلاطملا ىلع هدزف لصح اف ةحرع اهلنا يفلا علاطملاو علاطملا كلت نيب ام

 تاحرد ريس :هدعلا 1 كدا ٠توزأ نش حا ةققدلاو ةجردلا علاطم وسهف ف ةماتلا جردلا

 هيلا نوحي 6 لوبا ف م ام ىلع ةدئازلا :قاقدلاو جردلا نم كعم لصف ام ىلا ترلت

 امو تسهل 1 علاطمل نع انبثل ف ملاطملا لوشن نم رد تذخا ناكاذ "تاجرد رّشعلا :نم 1

 ىف لح 5 تارّشيعلا تحت يتلا علا ااطملا ىلع مديرنا تامر ددعلا يف اهنم رثكحا وه 5

 درك ىمسيو ملأ ااطملا لسة نم جوربلا جرد فرم نأ * َتدرا نإو # .ةجردلا كدت علاطم

 كيم قلاع 0 نامزأ ددع لثم بأطأف جوربلا جرد يه يتلا ءاوسلا جرد ىلا اهليوحتو علاطملا

 برقأ وه .ام وا هلثم تبصأ ام ثيم تدرا امه ١+ ميظإلا علاطم وا ميقتسملا كلفلا ملاطم لوْدَج يف .

 يمن ناك اف كرتشملا ددعلا رطس يف ةموسرملا جهربلا جرد نم هءاقت ام خف هنم لقأ وه م هيلا

 اف كعم كل نامزالا صا مث هن هك تايرألا ددي تدحو يذلا جربلا كلذ نم ديرت يلا ةحردلا .0

 رش هلضافت ناك نإو ةققد نيس يف هّسرْض ةجردب ددعلا لْضافت ناك ن إف تراظن كعم يب

 يذلا تياباو بابا الكوبي يتلا علاطملا لضافت ىلع هَتْمَسق غاب :! اف ةةقد ةئاّت لس يف هني رض تتاجرد

 دعي تأ اف“ ند كلل تحرح يتلا جردلا ىلع هدف ةمسقلا دعب قئاقدلاو جردلا نم لصح اف هولي

 رظنت نأ ©« تنش نإو » .هب تام اهيا ءامملا طّتوت وأ جربلا كلذ نم مأطي م رادقم وهف كلذ

 هدزف ناك اف ددعلا لات نم هردق ذخأتف ما ملاطملا لضافت نم نوكي مك كعم ىف ىببس يذلا لّْضَفلا .ىلا 15

 كلذو لودجلاب ليلو راهنلا سوق * فرعت نأ تدرا نإو » .جردلا نم كل لّصح ناك ام ىلع
 6 27,9. بيغم « تقو نم وأ اهبورغ تقو ىلا سمثلا عولط تقو نم راهنلا لّدعم كلف نم ملطي ام رادقم

 27 خو ديرت يذلا مويلا كلذ يف سمثلا هف يذلا ٠ ءاملا فرعأف دع نم اهعولط تقو ىلا سمن

 هللا برقاوا هلثم ةنبدملا كلت ضرع نوكب يذلا دودحلا ميقإللا يف هءاقلت 5 علاطملا نامزا نم هءاقلت

 مياقإلا كلذ يف سملا هزل ليااقملا نم ءزجلا ةاقلت يتلا علاطملا نم هْضّقناف ميلاقالا نم هريغ نم

 امل ةلباقملا ةجردلا علاطم نم رثكا سمنألا ةجرد علاطم تناك ناف .راهنلا سوق رادتم وهف يهب اف

 ممتجلا نم تْضَمن مث ارود سمشلا ةجرد ةريظن ملاطم ىلع تدز .سمشلا ةحرد ةريظن يه يتْلا يهو

 1) 000, 8هطلطأ16 8620769 'ابذي - 2) 600. و



 .علاطمو نامل علاطم لثم ةلبسلا علاطمو لَمْلا مااطم لثم توملا علاطم نأ © مكعاو » .دلبلا كلذ
 غلاطمو ناطر رسلا علا لاطم لثم سوما علاطمو ءا 7 ملاطم لثم يذملا علاطمو روُتلا علا ااطم لثم وألا

 . لوا ىلا ردو نين ل ست رج لال ةفرعم ف ىفتكت دفق بريل 0

 وا ةجرد ةحودل مثلا لودجت نأ © تنش نإو # .ةحرد نيعست ىلا ةحرد نم كلذو ناطرسلا

 5 مات ىلا عبداو كثلثو نيتحرد ةصحو راهنلا فالتخا نم ةدحاو جرف ةصح فرغاف كلذ نم رثكأل

 الل نم ةسود لوا علاطم ذِْف كلذ تلف اذإف هلك ةرئادلا مب. 3 فالتخا لمكست يتلا ديلا

 صوقتلاف رخآلا لع هدزو نيناكملا دحا نم ةجردلا ةصح صف م نا ف اي ميقتسملا كلفلا

 ةنام ىلغ هدزف نازيملا نم ةحرد لوا علاطم وهن هيلع دازملاو لمحلا نم ةجرد لا علاطم وه هلم ع وي

 ها * نيناثو ةئام نم اطل نكمل نم ةجرد' لوا .ىلا لمحلا لوا نيب ام علاطم وهف غلب اف نيناثو

 00 نم ةجردلا علاطم ابضنأ ن صئقأو ةليثسلا نم ةجرد نيرشعو ع سل ىلا لمحلا كا نيب 0 علاطم وهف يف يب

 كرا نم ةجرد نبرشعو عم سل ىللا لمخلا لوا نيد ام عدم 2 نيتسو ةئامثاث نم لمحلا

 دوام بست لع كا عيب هن حنيت ملا داو ثلثو نيتحرد ةصحيب لمفت :كلذكو

 ٍةجرد لضافت ىلع < ةقرلا ةئبدمب جوربلا علاطم ان نأ دنقو 9 .هللا ءاش نإ ءازجالا لضافن نم

 فالئخالا .نم 5-5 نيب اهف مه مَ ام ةلعل تاجرد رشع لافت لع ماقال قاب فو الماك ةجردن

 .15 ةإدتعم ةعاس عد لوادجلا يف ةموسرملا علا .لاطملا يف راهتلا ةدابز لطافت انأعجو لضافتلا اذه رادقم يف

 .ةعاس فصن لئلا كليم ينا اطل ن ٠ مكحاو علا !اطما ىلع نم هيلا جاتي ايف مصأ نوكمل

 ها دير يتلا جردلا كلت لثم بأطأف لودلب تلش ة ةجرد يا 3 فرعت :نا « تش ناذ »

 وا دودحلا ميظإلا يف جوربلا علا !اطم لودج. 2 كرتشملا دذنلا رطس ف كيسا 25 حجوربلا يا نم اهعلاطم

 يذلا حبلا لودج يف هءاقلت ينلا مل طاطا كو نم هءاقلت امودقو كردزا |مهبا ميقتسملا كلفلا ملاطم ف

 20 نإو ةجردلا كلت ىلا لمحلا لوا نيب ام ملاطم يه م لاطع كلّمع ناك ناف هنم 3 كلذ

 جردلا 2 نإف ةحردلا كلت ىلا يدجلا لوا نيب ام علاطم يهف ميقتسملا كافلا ملاطع كلمع ناك

 لصف نم هرده ذخف ناك اف ةدجاو ةحردب ددعلا لضافت ناك اذا نيس نم اهرادقم فرعأف قئاقد

 1) 000. همم ةض[]نان1ن. - 2) [2عمم6 زض 00016عي 3( 000. نيةسو هياثلث



 اهذجل

 ريع ِثيلاثلا,,نابلا

 لمعلا ن . كلذ 1 امو لودللاب كا ناتي دلي 1 جوربلا علاطم ةفرعم ف

 هللا ءاش نا أهم

 طسو يف كانه ريت اهناو مّدقَت ايف اهانركذ دقف راهنلا لّدم عضوم يف جوربلا علاطم اما لاق. .

 .دلب لك يف ءامسلا طسو يف اهّرمت هب كلذكو راهنلا لدعم نامزا نم دحاو رادقب قفالا يفو ءاهسلا

 لي 0 ايبلام نق نادللا عبمج يف لامثلا ىلا هنع ةلئاما مضاوملا نم عضوملا كلذ ريغ يف ماو ٠

10 
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 هيلع جوربلا عااطم تفاتخا راهنلا لّدعم نع لام اذا ينعا ضرع هل ناكاذا دليلا نا كلذو قافآلا
 مطب جرب لكف اهنم تصّقن وا يتسلل كلفلا يف اهملاطم يتلا ءامسلا طسو يف اهملاطم ىلع تدازف .

 دلبلا كلذ يف ملطي جربلا كلذ ريظن يظن نإف ميقتسلا كلفلا يف هعؤاط نمر ثكسسأب نادمللا نم دلب يف

 عولط ردقب دلب لك يف جرب لك بورغ نوكيو ةدايزلا كلت ادم ميقتسملا كلفلا يف هعولط نه لأ
 نم ةضورفملا ءازجالا عم راهنلا لدعم كلف نم ملطي ام رادقم 4 ملعت نا تدرا اذاف 8 .هيف هريظن

 كلفلا علاطمب جوربلا كلف نم ديزت يتلا ةجردلا ىلإ لمملا لوا نم د ديرت دلب لك يف جوربلا كلف
 هسا غلب امه دلللا كلذ يف لوطالا راهنلا ةدابز فصن رتو 14 هبرضاو هرتو فرعاف ناكامف ميقتسملا

 2 4 0 3 2 اي . 000 < : ْ ْ

 تا ري يعل 5 0 هظفطلف رانا ليو نال ص ظ

 انف نون ىلا دللا ضرع ماتل ىف مب أ مرتو ىلع هعاف غلب اف ةجردلا ليم رتو يف دلبلا ضرعب رو

 هسوفقف هلصح اف نيمس ىلا ةجردلا ليم ماهل ىقبي امرتو ىلع هتقاو رطقلا فصن يف هيرضاف لصح

 نيتها يأ ةيلا هذه تفرع اذاف .كلفلا ٠ 4 تاجا رف يقاس

 7 ل لاه وج ةيد لانك د ملا كنأ يف يدا كالا 33 لو تا
 ف ةحردلا كلت فل .لملا لوا نيب ايغارل ملاطم وهف ناصُقنلا وا ةدازلا دعب علاطملا تل اف علا ااطملا كلت

- 1 26,“ 



 كة

 1 25ر6.
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 ٠ (قاههب + طخ للا ادومم :ن هلق نم مب ركل أاضياو ةلشلمالا تول وهو ناطرسلا لوا ملطم

 يه يلا اذ شوق رتو 2 طخ ىقبي كلذلو راهنلا نفت عافترالا رتو وهو كاز ذومعاونهو ٠١ طل

 توام م« طخ ناك ذا هنتمسا ليم ال يذلا عافترالا زو وه يذلا م ٠ طخ دوجو ديرتف عافترالا ماق
 لبا ةرئاذ تناك اذا بولطملا عافترالا اذه رادقم يه يتلا دب سوق رتو هنادرولط يلا: +ددوينت

 5 عالمألا مواعم راص دق ةيوازلا مناقل جكذ ثأثم َنالف ناطرسلا لّوا ةطقنو سؤورلا تعم ىلع ٌةرام

 ةيواس ٠م ج ةيوازو ءكذ ةروازا ةيواس ج٠ م ةيواز تناكاذا ريعصلا ح٠ م كان مهاب وهو

 1( لتلا لدفعا عاق الفنم ىلا 313 طخ اةيف نوكك كلل دله :نيدكل ةكرتشم ذ ج 2 ةيوازو جذ ك ةيوازإ

 م ع طخ ةبسن ضيا ىهو ذ ك ىلا ٠+ ةبسنك 2 ج طخ ىلا ج٠ طخ ةبسن َناف اًضياو .ج .٠ طخ ىلا

 ٠١ قلك ةطح ةبناانلا ثقب ”[د جاطخ لل + عالطخ]:ةيسفان ظن نماانلا اذاف تن جاطخ. ىلا

 ؛0 .زك ىلا م٠ ةبسن انل تراص 2 ج طخ نم ٠ ج طخ ردقب ذ ك طخ .نم انذخا اذاوه كلذكو ذ 2

 ج٠ طخ برضت نا كلذ باسح

 ةيبنرع ف زين 34 هن اةرهلغ دق يلا

 ز هببا سوق رتؤ وهو ال خوه يذلا ذ ك

 ةئامبسو فلا غلبيف فصنلا

 ٠ ك طنخو ٍءزح فصنو !ءْرِح نيسمخو

 لي جب نوك عافترالا ماع رووه يذلا

 زي جم نانوكب نيعومجم 20و ج٠ طفش 1 ٠ تو مس 8م 5

 ىلع كلذ انعسق اذاذ هلك ج ك طخوهو

 طخ رادقم وهو ْم لصح ج 7 1

 59 كالذلو ليتم ةققنقا ننواطملا + 9

 ننكر هوس لهل يذلا عافترالا يهو ةقشد ا نيتثثاو أةزح نيعراو نيران د 0 نوف وك

 ءهّللا ا نا نا "نأ اندرا م

 1) 004. جرخي - 9) 004. ةبسانم 2 3) 004. م جاطخ ةبسن ىلا ج كك طخ سا 4) 8ووه6 ذه هه.
 5) 000. سوق
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 نيطخب:ةطقتلا هذه ىلع ةرئادلا ميرف هبرغم وا لادتعالا قرشم وهو هيف سيق يذلا تقولا بسحب

 يف هرّيصنو الاثم كلذل لمجنو » .قفالا تاهج اههب ملعتف ةغاقلا اياوزلا ىلع زكرملا ىلع نيمطاقتم
 كلذل نوكف ناطرسلا لوا يف سما عضوم ضرفنو بك 7 بطقلا عافتدا نوكي ثيح عبارلا مي قالا

 لاهشلا قفا نع للا فاصتتا تقو يف اهعافتراو جب زع راهنا فاضتنا تقو يف سما عسا

 .ج ل وه يذلا ءامسلا طسو طخ يف ضرالا قوف هل لياقملا هزجلا عافترا لثم هنا مولعمو :ج جيلا

 روكذملا ميلقالا يف لمحلا لالباعا سم ْنَأِب يهو ىرخا ةهحو رخآ هجوب  اًضيا كلذ ماعنو 9

 ءامدلا طسو يف لمحلا لوا عافترا نان نيبو ٠ ءامسلا طسو يف ناطرسلا لوا عافترا هنم انصق خلي اف

 :ةايالفس قف اعافترا يب .كءارح هكلذ يل ص اوافرري نب كللذ فئضو ل خ ميقالا اذه يف

 ةحان ىلا وكم هللا نإ نين مقال اذه يف هعولط دنع ناطرسلا لوا ثنو ج ل ضرالا تحت نم

 اهلع © ءامسلا طسول ةرئاد ميس انفصو اه ىلع |ء كلذ ذاو 8 اءزح * ل لمخلا قرشم نم لامثلا

 ماضوم ١ اة كيو قالا كسا ا : ل رطقو 0 ٠ اهزكرب لعد با

15 
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 قفالاو سؤرلا تمم“ نيب يننلا ةرئادلا ميد اب سوق نوكتف ٠ ةطقن ١ ةطق لصنو سؤورلا تح

 ب ٠ نا كلذو ناطرسلا لوا علطم مضوم يل لمملا لّزا ملطم مضوم يه ٠ ةطقن نوكتو
 ىلع زوجت :ىتلا ةرئادلا عبر ظنعاو ليو يلامثلا قالا فصن طخ ل *ء لطخو يبونجلا قفالا سي

 ةدطقن ءامسلا طسو ةرثاد نم ناطرسلا لوا ةطقن لع مسزو .لمملا لوا ملطمو سؤرلا تحس ةطقن
 : ا ك1 عبده لل ا

 ماق وه يذلا سؤؤرلا تع“ نع اهدعب اذ سوقو راهلا فصن يف سمملا عافتراذ ب سوف ذ

 سوق ل ط سوق نوكحيف ا ةطقن ليلا فصن سما عافترا ىلع مستو ةرئادلا مير ىلا عاقتنالا
 1 هس را هد ل ا 7 ت0 2 ا ا
 لوا اهنم ملطب يتلا 9 ةطق ىلع روجيذ ط طخ 11 ع ض_رالا تحن نم ليللا فصن عافترالا

 تراص هيلا سمثلا تسفترا اذا يذلا عضوملا وه ١ طخو ذط طخ نم كرتشملا مضوملاو ناطرسلا

 .ةلاطعفلا عالم تن نغ ليم ذبح امل نوكي ال كلذلو لما لوا اهنم ماطي يتلا ٠ تمس ىلع
 ىلع مسرتف قفالا ن هرم ٠ ةطقن ىلعو سمشلا عضو ىلع ذوجح ٠ نسؤرلا تمس نم' يذلا طا ,ناكاذا .
 تعم طخ وه 5 0 ٠ طخ نا لكشلا اذه ينوه" نوف عا ةمالع 71٠١ طخ نم سلا شرا

 1) 0 جا 2) 0. عا سس 3) 000. كلفلا 4) 26686 ذط ©00. - 5) 000. جرخي سس 6) 00.

 لاطخ لح 7 0 34

 1ع .247٠



 .ط ةطقن ىلع نيفصنب د ١ ح سوق مسقت مث لامثلا ةهج 10 التو ببرزللا ةيبن يعخ ذل

 ا 3 ةلظعإلا قرخلا ةهج د ةكمتن وكف 3 ةطقن'ىلا عرفي” المنس 17-7 :يلظت لع“ نيو
 4 اذا اماو 8 .ادبأ راهنلا فاصتتا تقو ناك ج ٠ طخ ىلع يروم لا دومعلا لظ قو الكف ة برغملا

 دضرأو راهنلا تاقوا ضعب يف تدرا تاعافتزالا يا تم فرعاف امولعم سمشلا عضوم كل ناك

 5 كك ةمالع ةرئادلا طمحم يف يروملا لظ ىلع ملعت 53 عافترالا راص اذا ىّبح ضورفملا عافترالا * 23

 نيعستب ةرئادلا نم ةطقنلا هذه هيف عقت يذلا عبرا مقا مث يروم ا دومعلا لظ ضرع طسو ىلع

 هلع مقو ف عافترالا تع“ ردق مانا ك كلذ تم ةهح فالخ ىلا ةطقنلا كلت نم ددعأو |ةزح

 نيا عافتزالا يف تقولا نم هيلع تأبع ام بسحب برغلا وا زا لارج مانألا ان

 طخ ةرئادلا هيلع ميرو ةرئادلا زكرع ىلع زوجي طخ ةمالعلا كلت نم خرخأف هدمب امو زاهنلا تةضن

 ١١) لاو قرشلا طخولملا اذهب زاهلا فت ظخ لثامع :فرعتف ةغئاق الاوز لع نكرملا لع زوجي رخل

 تناك اهيورغ وا سمشلا عولط دنع قفالا ةرهاظ ةرئادلا هذه تناك نا كلذكو .هلبق يذلا طخلا

 يلا قفالا ةرئاد نم هبيغم وا سمشلا ءزح عولط تمس ةفرعم لبق ا برغملا وا قرشملا ةطقن

 فرت مث ىرخا ةهجب برغملاو قرشملا نيب ام طخ فرعت نا تْيش ناو د ج ب١ اهمسر انلعج دق

 هيرغم وا لادتعالا ماطم ماطم نع وسل لمال يذلا عاقترالا ة ةفرعع ىخو د لاهشلا نيب ام طخ هب

 "00 1[ رغلا ىلإ كيلا لوا نم يه يتلا ةّرامثلا جوربلا يف نزلا تناكااذا الا كلذ ”اهتالو

 ديرت يذلا مويلا ين جوربلا كلف نم سمشلا مضوم فرعت نأب نوكي عافترالا اذه ةفرعمو .طققف
 وو عافترالا اذه رتو فرعا مْ هيلع تلمع يذلا مولا كلذ نم راهنلا فاصتتا تقو يف اهعافتراو

 اي ف جوربلا كلف نم ه4 ءضوك اهبغم وا نجلا ملطم ندع فرعا مم ص ىللا هماتل ىف م

 يف هبرضاف تمسلا اذهرتو 1# انظرش ام ىلع يلهث دبا وهو هيلع تلمع يذلا راهنلا فاصتتا

 80 تغلب امه هسوقق لص اف نعت 0 عافترالا مات رتوو نمل رتو ىلع هعسشا غلب ام عافترالا رو ؟ هلل

 3 راص اذا لع واعا دصراف الرا اذه تفرع اذاف .هتعسا ل ال يذلا 1 4 سوقل

 1) 000. ريحت - 2) 000. طخ ل 3) 0 يكد



 فه

1) 

 مو

 ىدايرو راهنلا فصن زوج نا ىلا لظلا لهما م لظلا فرط ىلع ةمالع و ةطق ةرئادلا طمم

 ةرئادلا طدحم يف هعذوم ف رط لع ماعتف جرت نإ داكو 4 طم ىلا ىهتنا اذا ىتح ةدارزلا لظلا

17 

 عضو ىلع ماعتو نيفصمب نيتطقنلا نيب يت لأ سوقلا م : 6-0 لظلا فر 2 لع ةمالعإ نو ' 5 ةننان ةطقن

ءارخألا فاجلا ىل | ةراادلا زك 0 ىلع روج انش 0 ةطقنلا هذه نم 7 ج رخو هله د سومل دك
 نم 

 لعو سوقلا ا يف يتلا ةطقنا ىلع ةرطسملا كس لعجت نا كااذ ب 5 2 ا و طحملا

 اذه نوكيف رخآلا بنالا نم ةرئادلا طيح ىلا اًميج زكرملا ىلعو ةطقتلا ىلع زوجي ادخ طظختو زكرملا

 فاصنتا تقو وهف طخلا اذه م زكازرملا يف يذلا دوعلا 0 مقو ىت ف اذنا قاينلا سوفت لا ورغ لعل

 ىلع زوجي عا لطض ةرئادلا مب ر م لامثشلاو بونجلا نيب ام ت:«وه طا اذهو رصق ما لظلا لاط راهنلا

 تعم طا اذه نوكيو ةيواستم اءابرا نيطللا نيذهب ةرئادلا مسقنتو ةعاق اباوز ىلعو ةرئادلا زكرع

 لامشلاو برغلاو ريشا ينعا قفالا تاه> طوا.ألا فارطا ىلع مسرأ 3 برغملاو فرشلل نيب ام:

 سمشلا ةكرح ءاطب إل دصرلا مصأ ناك نيبلقثما يا بآقثملا ةطقن نم سمشلا تبرق اًلكو .بونإلاو

 ةقضملا دودحم ريغ راهنلا فاصاتا تقو نا مواعمو .لظلا يصر ينعا ل املا ف نيدصرا نيب اهف

 تاقوالا برقا وأ .راهنلا فاضتتاءتقو فري: هتكلو زاهتلا نصت تالف يف ”لملا ىف مشل

 .ىلاعت هللا ءاش نا ةروكذملا  ةرئادلا لاثم اذهو #© .هيلا

 د و ىلع ةرااد اليخت لل

 عضوم يف يروملا دوس هعلا تثتو
 يع

 فرط عضوم ىلع مسرو * ةطقن
 ير :

 7 راهنلا فاصنتا لبق يذلا للا فير | ةللل ب 8 / ٠

 ه1 و : ذل مك ل 5
 قرسم 7 4 5 3 ف برعم ِى ةهفرص موب لعو | ه6_طش

 خ١ ا ا م الع راها ف ذاصتنا دعب. .

 6 ٍ 7 0 مل

 , 3 ج ةمالع ىلع نيفصنب با سوق

 ميسسسسص  سسصسل  ةسيسسسس ١ ينوب 2.

 1) فثعلءلللل هع كصاععبرتو. - 2) [2عوعن زط نويلل1عنب - 3) نيلللنلن, طاوغم ل1 1

1 
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 رتو برضا مث نيعست ىلا عافترالا مال ىقبي ام رتوو هرتو فرعاو راهنلا نم تش تقو يأل عافترالا

 ظّمحاف قرشملا ةعسرتو وهف لصح اف دلبلا ضرع مات رتو ىلع هعسشاف م خاب اف رطقلا فصن يف ءزلا ليم

 ماه رو ىلع هيسشاو لب اف دلبلا ضرع رثو يف عافترالا رتو برضا م ليملا ةهج ىهو هتهج فرعاو

 فالتتخا رتوو قرشملا ةعسرتو ناك ناف دبا يبونج وهو قفالا فالتخا رنتو وهف لصح ايف دابلا ضرع

 ٠) ب ام ةمج .نقرعاو رثكسفالا نم لقالا صقتاف نيت اناك ناو اههتجأف ةدحاو .ةهج يف قالا
 اف هسوقف جرخ ف عافترالا مات رتو ىلع هيسشاو رطقلا فصن يف هيرضاف ناصقتنلا وا عمجلا نم لصح

 ايف كلذ دنع ءزهلا ناكناف هل تبسح يذلا ءزلا كلذ ف ذئثيح لظلاو .عافتزالا تع“ وهف غلب

 ىلا قفالا ةرئاد يف ناذللو لمحلا لوا ماطم ةطق نم نرلا كلذ ناف ءامسلا طسوو طي نيد

 ةفرعم يف اهنلع دس يتلا اياوزلاب رخآ باب ضيا 0 فر دقو .كل تابت ىتا يلا كا

 4 ياكل ذه نم :نقلاتدي ايف اهي يتلا رظنملا فالتخا

 شع قاثلا بابلا

 بونطا تع وهو راهنلا فصن طخ ةفرعم يف
15 

 530 ِّ - ل /

 تدنقو يا ف ديرت دلب لك يف راهنلا فصن طخ رهو بونجلا تعم فرعن نأ تدرا ذا لاف

 ساس قفالا فشكتم عضوم ىلا ديعأف اًمولعم سمألا عضوم كل نكي مل ناف ةنسلا تاقوا نم تنش

 اًمقر اًدوع ةرئادلا زكر, يف تو تنش ردق أب ةرئاد هيف ردأف لئام ريغ حطسلا نوزوم هجولا
 7 5 2 .٠ هلا هع : 1 ل وو > ع

 هردقو ةرئادلا رطف عد لثم هلو نوكي نا هرادفأ نسحاو هل جاجوعأ ايل بوتس سارلا دود *

 20 راهنلا لوا ِق لظلا دصرأ معيزكأرلا ىلع هماق حصيل دوعلا فرط ىلا ةرئادلا يحاوت عبرا نم رادقملا

 نم هعضوم ىلع ماعتف لخدب نا داكو ةرئادلا طحم ىلا ىهتتا اذا ىتح رصق. لازي الف لطتس وهو 8 5 5 1 1 د 0 5 ٠

 ار ]رممعا زر نويل لمي سس در زارع لمعمل. نأ 6 طاجنمصتع ؟ةعلممع رهتقأ, لذه هملتعع اطهعع 6800165 جططاتتت :

 له تينا كللَؤ نلف برانلاو ءايلا طسو نيد ايف ءزملا ناك نايف نيفلتخم اناك اذا ايهنم رثكحالا وا نيرتولا اهيف نيو يتلا

 ههللا كلت ىلا قفالا ةرئاد يف نازيملاو لوحلا لوا تيغم ةطقن سس 2:1( 27عمسأ لطص دنأأ6ب



 . .ام كي ّلظلا عباسا لودج يف ديزأ يذلا لظلا لثم بلطا طفلا اذه لبق نم افتزألا فرعت
 ظ ةي ظ كاد

 « ها" عافترالا رادقم وهف غلب امث عافترالا رطس يف ةموسرملا عافتزالا جرد نم هئازإب ام ذخم هلثم شبا

 ليدعتلاب كلذ ذغت قئاقد لظلا عباصا مم ناكوا قئاقد عافتزالا جرد عم ناك ناو .لظلا كلذل.

 تذخاف نيّنس نم اهرادقم 5ك ترظ قئاقد عافتالا عم ناك اذا وهو لذا باب يف كل تعسر اه ىلع ظ

 ةماتلا لظلا عباصا نم ابا هتصقنف رادتملا كلذ لثم ةجردب اهنم رثكأ وه امو ةماتلا جردلا لضف نم 5

 ناك ناو .عافتزالا كلذ لظ وهف يتب اف هنم لق ام لظ نم لقا عافترالا نم رثك ام لكن اكاذا

 نم هصقتتف لودجلا يف هدجت يذلا لظلا ىلا ترظن قئاقد هعافترا فرعت نا ديرت يذلا لظلا 2

 نم ةحردب هنم لقا وه امو لظلا كلذ نيب ام لضف نم هردق تفرع ىتب اف كعم يذلا ّلظلا

 نم لصح اف عافترالا روطس لضافتت اهب يتلا ةقنقد نيس نم هردقت تذخا ناك اف عافترالا جرد

 ىلا برقا وه امن لودجلا يف تذخا يذلا لظلا ءازإب تدجو يذلا عافتزالا نم. هتصقت قئاقدلا ؛

 لضظلا © فرعت نا تدرا ناف © .عافترالا وهف يق اه هنف لقا وه امم كعم ناك يذلا لظلا

 ذل ىقب اف نيعست نم عافتنالا صقتاف موسرملا لودجلاب عافتزالا لبق نم مئاقلا لظلا وهو بّصتتملا

 فرت نا تدرا ناو .مئاةلا لظلا وهف لصح اف ميلا كلذ ىلع ليدعتلا لظلا نم هئازإب ام

 رطس يف هئازاب ام ذخو لودملا يف ديرت يذلا لظلا لثم بلطاف لظلا اذه لبق نم عافتزالا .

 ىلع لودبلا اذه يف لظلا مسر دقو عافترالا وهف يبت اف نيعست نم هصقتاف نب اه ليدعتلاب عاقتزالا 5
 .اًعيصإ ةرشع اتتثا سايقملا رادقم نا ىلع وهف لظلا نم هب ثامع الكف !ءزج رشع انثا سايقملا رادقم نا

 .ثتاقوالا عيمج ف ديرت دلب لك يف قفالا ةراد 0 لظلاو عافترالا تمس ةفرعم ف

 أ 3 6 و ب 0 2 ل َّ ب 5 و

 6 22, دلي لك يف اهلك جوربلا ءازحا نم ءزج لك يف لظلاو عافترالا شم فرش نأ لاق

 ىقبي ام رتو ى ءاف نيعست نم ليملا كلذ صقنا مث ليملا ةهجو هرتو فرعاف -زإلا كلذ لم ذخت ديرت

 ذخ م نيعسن ىلا دليلا ضرع ماه ىقبب ام رتوو دلبلا ضرعرتو فرعا م ءرولل لملا مات رو وهو
 5 ١



 يذلا دادقلاب ضرالا طبسب ىلع هدادتماو لظلا طاسبنا رادقم وهف جرخ امف عافترالا رثو ىلع مشا

 يف لظلا رادقا انام هيلعو باسملا باعصا هباع لم يذلاو .ءازجالا كلت سايقملا ءازجا هب نوكت

 ااقأب ريم ”نا زوجي دقو“ عر انا سايقملا ءازحا نا وه .سايقملا لوط رادقم يف باتكلا اذه

 لامتف سانقملا ءازجا ىلا 59 اما لظلا ءازجا نال بساملا دير أم بسب رث هو كلذ ن

 5 فرعت نا ©« تدرا ناو # .اذكو اذك سائقملا هب لعج يذلا رادقملاب !ءزج اذكو 0 د نا

 ءازحا كلذ نم عمتجي ام لع دزو هلثم يف لكلا برضاف انركذ يذلا طوسبملا لظلا لبق نم عافتنالا

 سايقملا ءازجا تناك اذا نوعبراو ةعبراو ةئام :باسحلا هباع اتلضا ام ىلع يهو اهاثم يف ةبورضم سايقملا

 ءازجا برضا مث هظّمحاف لظلا ةّلثم رطق وهف مهتجا امف هرذج ذن كلذ .ن ه متحا اف زج رشع ينثا

 هذه مقاف ائاصا يذلا لصالا اذه لبع نورشعو ةئامس .اديا كلذ غلو رطقلا فصن يف سانقملا

 !0 زادقم وهف سوقلا تنلب امف د لصح امف تظفح يذلا لظلا ةثّثم رطق لع كرش ةئاعبسلا

 ةئلثم رطق ىل ع هعمسشاف غن انف رطقلا فصن يف لظلا برضاف ىرخا مب هبسجت نأ كلش 9 .عاقرالا 5 1

 نارا تنم ةظنت نع اهريغ وا سمتلا ةخرد دعي وهف سوفلا تاصحاامف هّسوَقف ارثشاب لظلا

 هتاف مئاقلا ينعا # بصتنملا لظلا اماو 9 .عافترالا وهف يتب امف نيعست .نم هصقتاف عافترالا ةرئاد يف

 عولط دننع نوكي ام رصقاو راهنلا فاصتنا تقو يف نوكي ام لوطا هنا كلذو طيسللا سكع ىلع
 . 15 ءازجا رادقم يف عافترالا تو برضاف عافتزالا لبق نم لظلا اذه فرعت نا تدرا اذاف سملا

 ءازحاب لظلا رادقم وهف لصح امف نيدست ىلا عافترالا مال ىتبي ام رتو ىلع يجسشاو لب امف سايقمل

 كلذ ىلع دزو هلثم يف لظلا برضاف مئاقلا لظلا اذه لبق نم عافترالا ةفرعم تدرا ناو .سايقملا

 برضاف تش ناف َلظلا ةئثم رات وهو هرْذج ذخت خب ايف اهلثم يف سايقلا ءازجا برض نم ممتجي ام

 رادّقم وهف ماي امف هسوقف للص> امف لظلا ةكس اهنا طع ,جسقاف غلب اف رطقل ف.هن يف ساقملا ءازجا .

 50 وهف يتب اف نيعست نم هصقتاف عافترالا ةرئاد يف سؤرلا تع ة-طق نيبو سّدّدلا ةجرد نيب ام

 هسؤوقف لصح امف ّلظلا ةّلثم رطق ىلع هجقاو رطقلا فصن يف لظلا برضاف تش ناو .عافترالا

 عافترالا لبق نم نيلظلا نم ساو 3ك © رفا نإ تقزا ناو .عافترالا ومف سوقلا تغلب امف

 كم ام لثم عافترالا روطس يف لظلاو عافترالا لودج يف بلطاذ طوسبملا لظلا تدراو لودجلا

 نا تدرا ناو .عافترالا كلذ لظ رادّمم وهف ناك امف لظاا لودح يف هءاقأت ام ذخو عافتنالا نم



 اويلاز

 تنامي

 .بطقلا عافترا لبق نم راهنلا تادايز نم هنود امو لولدالا راهنلا ةدايذ ةفرعم يف
 لاي

 نم لدتمملا راهنلا نم رصقألا راهنلا ناصقتو لوطالا راهنلا ةدابز رادّتم فرع نا تدرا اذا لآ

 نيمست نم دلبلا ضرع ْصْقَتا مث هزتو فرعاف دلبلا ضرع ذؤف (ضورفم ناك اذا بطُقلا عاقترا لق
 هلك لملا مانا ىقتبي ام رتوو هلك لملا رو فرعا مث دلبلا ضرع ماقرتو وهو ىقبي ام رتو فرعاف

 لصح اف هك لبملا مات رتو ىلع همسقاف 4 اف هلك لمملا رتو يف دلبلا ضرع رنو برضا م نيعسل ىلا

 وهف سوقلا تغلب اف هسونق جرخ ا :' اف طتلا فصن يف 10

 ةدايز وهف غلب اف كلذ فعضأَف رصقالا راهنلا ناصقت فصن نوكي كلذكو .لوطالا راهنلا ةدايز فصن

 لصح اه ةلدتعمم ةعاس كلذ نم ةجرد ةرشع سم لكو اهلك صقالا راهنلا ناصققنو لوطالا راهنلا

 لوطالا راهنلا تاعاس وهف ماب انه لدتعملا راهنلا لوط يه يتلا ةعاسرشع يتنثالا ىلع هدزف تاعاسلا .نم

 راهن ةدايز ملعت نا تش ناو .رصقالا راهنلا تاعاس وهف يهني اهف رشع ينثا نم ةدايزلا كلت صقت

 لملا لدب هب لعاف جوربلا جرد نم تش ةجرد يا لم ذخت جوربلا كلف نم نيءرجلا نيذه ريغ ؛5

 ليم ناك ناف .ةجردلا كلت يف راهنلا فالتخا وهف ةهللا كلت ىلع لمعلا رخآ ف لمع امف هلك
 .ةحردلا كلت يف ناصّسن وهف انوع ناك ناف راهتلا ةدابز وهف ناش ةجردلا

 رشاعلا بانلا

 لودهلا وا باسملاب رخآلا لبق نم امهدحا لظلاو عافتزالا ةفرعم يف

 عافت :رالا ماهتل ى مب امرتوو عافترالا 1 فرعاف عافترالا لبق ند ٠ لظلا فرعت نا تدرا اذا لف

 مل امف سانشملا ءازحا ف عافترالا مامر رتو برضاو تس مك سايل ءازحا ضف م نيعسن قل

1. 07 



 نم حش ةجرد يا بيغمو ملطم تع فرت نا تدراو .اضورفم دلبلا ضرع ناك ناف .بونجلا

 ليم ذخ مث هزتو فرعاف هيف لمملا لا عافترا وهف يب اف نيمست نم دليلا ضرع صاف كلذ لبق

 اف لملا لوا عاقترا رتو ىلع هاف غلب اهف رطقلا فصن يف هبرضا مث هرتو فرعاو ديرت يتلا ةجردلا

 نم هبينمو لمخلا لوا علطم نع اهببغمو ةجردلا كلت ماطم دّْنب وهف سوقلا تغلب اف هسّوُف لصح
 5 .هللا ءاش نا ثعسلا وهو ليملا ةهح ىلا قفالا ةرئاد

 هما نبا

 لوطالا راهنلا ةدايز لبق نم بطقلا عافترا ةفرعم يف

: 10 

 نم دلبلا ضرعوهو قفالا نع يلاعثلا راهنلا لّدمم بطق عافترا فرعت نا تدزا اذا لاق

 راهنلا ةدايز فصن ذنث رصقالا راهنلا ناصقت لبق نم وا لدتنملا راهنلا ىلع لوظألا راهتلا ةدابز لبق

 فصن وهف غل اف نيمست ىلع هدزف جردلا نم غلب امه ناطرسلا نم ءزج لوا راهن وه يذلا لوطالا

 تامع 5 و رصقالا راهلا سوق فضن ىب اف نيعست نم هصقث نا تْئش ناو لوطالا راهنلا سوف

 ؛5 برضا مث هلك لبملا ماك و وهو هر فرعاف ين اهف.نيسست نما هلك ليلا: نصقا مث دحاو ىنمملا

 امو 9+ لصح اف رطبا فصن ىلع همسقاف جرخ اهف هلك ليما مات رتو يف راهنلا سوق فصن تو

 عالم دنب ىف يب اف ه٠ نم هصقتاف لامثلا ةطقت نع ناطرسلا لوا ماطم دب وهف سوقلا تغلب

 ' رو برضا مث ءاذه لبق يذلا بابلا يف كلذ انسب دقو لادتعالا قرشم ةطقث نع ناطرسلا سأر

 رو 0 هعشاؤ غلب امه لامثشلا ةطقن نع ناطرسلا لوا ملطم دعب رتو يف ” لوطالا راهتلا 5 5 201

 محا ام مسقاو رطقلا فصن يف هبرضاف ج -رخ اف ل لوا ماطم

 ثسح 2 يهلك راوبن سوقلا تلصح اه: هسوق لصح اه لوظالا راهنلا سوق فصن رتو 1 0

 :هيلع تلمب يذلا ضورفملا ردقلا كلذ لوطالا راهنلا ةدايز نوكب

 1) 18 همام ذردع.



 انج

 عباسلا بانلا

 لوطالا راهنلا ةدابز لبق نم نادلبلا قافا رئاود نم اههراغمو فصلاو ءاتشلا قراشم ةفرعم يف

 فيي .ًامولعم امهدحا ناكاذا بطقلا عافترا لبق نمو

 راسهنلا لّدعم كلف نيب ايف مسقت يتلا قفألا ةرتاول مز يسقلا رادقا فرعت نا تدرا اذا لاق

 . 5 198 هيبغمو جوربلا كلف ءازحا نم ديرت ءزج لك علطم .تمس وهو دلب لك يف ققالا دنع جوربلا كفو

 سحم يف هنم ةعاس لك برضت ْنَأب كلذو جردلا نم هغلبم فرعاف ضورفملا لوطالا راهنلا ةدايز دن
 لملا ذخ مث لوطالا راهنلا سوق فصن وهف لصح م نيعسأ لع هدزو هفصن دخن غاب اف ةحرد ةرشع 0

 ٠ ناطرسلا ليم مات رو وهو هرّثو فرعاف 8 اف نيمست نم هْصْقنَأَو ناطرسلا لوا ةطقن لم وهو هلك

 لصح اف هيسوقف غلي اف رطُقلا فصن ىلع هسا لصح اف لوطالا راهنلا سوق فصن رتو يف هب ضاف

 لدعم كلف نيبو هبيثمو ناطرسلا لوا ملطم نيب ام رادقم وهف يق اه نيءست نم هصقتاف سوّقلا نم

 رصقالا راهنلا سوق ففصنب تامع اذا كلذكو .راهنلا لدعم نم لامشلا ةححان ىلا قفالا ةرئاد يف راهنلا

 ةيحان نم نوكي هبشمو يدها ملطم نا: مواعمو رادفملا يف اًدحاو ىنعملا ناك يذلا لّوا راهن وه يذلا 5

 بونجلا يف يدملا سأر تعم لثم لامشلا يف ناطرسلا سأر تع“ نا نيبو .راهنلا لّدمم نم بونإلا

 يف اهنم يتلاو ة ةضصلا ل لاهشلا ةمحان ( نم اهنم يتلاف ةيوتشلاو ةيفصصلا براغملاو قراشلا هذهو

 جوربلا كلف نم نيتطقنلا نيتاه ريغ بيغمو علطم تف ىرثث نأ تشش ناو هةيوتعلا يلق بونإلا

 كات راهن قا نكيلمل فرعا 2 هرتو فرعغاف 5 امه نيعسن نم هصقناف تلش ةحرد يا لم ذو

 رطقلا فصن ىلع هعنقاف غلب اف ةجردلا ليم ماقرتو يف هبأرضاو هرتو ذخو تش مك هضرفأ وا ةجردلا
 ةرداد يف اهسغمو ةجردلا كلت علطم تع وهف هب يستقل جيتا اوتيل

 1: 1911“ ةسحان ىف )ا وهف 17 ,ونج ناك ناو راهنلا لدعم نم لاهثلا ةحان ىلا وهف : لاش لملا ناك ناف قالا

 . 4) 26من ذط 00[.
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 || جالو هنار فرش ال ان ماو .ةرمانلا نادالا رئاسو روكلاو ميلاقالا تممج دق ماسقالا ةئثثا

 هفف هيفف ءاوتسلالا طخ عضوم نم فورعملا نارمعلا هنف يذلا ءزإا اماو ا*: زج رشع يا نم |؟زج رشع دحا

 هيف لوقلا ناك نارعو ناويحو تابن !ةزح رشع دحالا هذه يف له لئاق لاق ناف .زوافملاو رومتلا

 75 ىلا قارفألاو دما زوجيال هاف انلإق ضرالا نارع نم ناكام امو يأرلإو سانقلا ةهج نم
 يوذ 7 دحا ١-0 ام ىلع عقب نظلاو يأرلا نكلو انيلا ”دحا هرج ل هناذ كلذ ءارو يذلا اماو

 فيص اهدعبو اهبرقو اهتكرحب نوكيف اندنع يرجت بكاوكلاو رمقلاو سمشلا نا سابقلا ةهج ىلع ةفرعمل

 ةرئاد نم ناكم لك لع ا نال اك ناف دحا لك هفرس امو نارعو نآومو' تاننو ءاتشو

 ام 3 لاجو روعبتو ناوبحو تاين كلانه نوكب نا نكمشذ اندنع ام لثم ىتوكلاو ةقابلا ضرالا
 7 لامالا هذه نم ةدحاولا ةدردلا ةصح نوكتو .كلذك نوكي نا يغبنيو اندنع *

 5 م 44 4 اهضرعو ندملا لوط اهاف #9 .رلءا هللاو بررقتلاب نيموي ةريسم وهو ام نيّسو ةسخ
 اوأدتبا مهن :اف قرشملاو برغملا نيب ام ةفاسم ود يذلا لوطلا نم اهعضاوم ناذ ضزرالا ةزوص ناتك "يف

 ا اودجو ام بسسح ىلع قرشملا ةبحان ىلا يبرغلا سنانقرا رحب يف يتلا ةرماعلارثا زا نم هب

 فاصتتا مّدقتي دلل, لكيف راهنلا فاصتتا نا كلذب اوماعف نادلبلا يف اًضعب اهضعب مدقتب ةصاخ رمقلا
 نيب ام نامزا رادقم اهرادقم .نوكي راهنلا لدعم نامزا نم ءازحاب برغملا ةححان نم هريغ يف راهنلا

 ا سرع اماو رقاب قرطلا كلن نم راخالا نم هؤدخا"ام كلذ نمو نيدلبا يف: تقوسكلا
 نم اهبْرقو اهدنب اوفرعف نادلبلا يف راهنلا فاصتنا تاقوا يف سملا ساق لبق نم اهوذخا مهناف
 ءاوتسلالا طخ نع دلب لك دب اولعف تاتكلا اذه :نم مّدقت ايف“ اًنْيب ام وحن لع سؤرلا تعم ةطق

 االلا ىف تادلاللا زازإلا نع اهدنب' ةئادم لك تحت اوفو لاهشلاو بونجلا نيب ام ةفاصاوهو

 ةروص باتك يف هاثدجو يذلا مسرلا ىلع كلذ انَتبَأ دقو بيرقتلاب ضرعلا يف ءاوتسالا طخ نعو

 يهو سويلطب لمف اكاَدرْفم اًكَذ اًضيا ةمولعملا روكلاو نادلرلا طاسوأ َركحْذو فورعملا ضرالا
 جاتحي ام ركذ ديمْنسو ضورعلاو لاوطالا يف للخ باتكلا اذه يف دجوب دقو ءاداب نوعستو ةعبدا

 .اذه انباتك نم فن سي ايف كلذ نم هيلا

 1) 8عامدنن دحاو رع - 2) مءصمععدتل جزناتل 8علطقتتا اندر ندم همت معتم نأ نئييب (81ع). - 3) 00.

 تايلاخلا 111 ]ددوم. 5.
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 ناكم يف هضرعو ليم فالا ةسمخ هلوطو قرشملا ةيحان نم ءادْيصو دوص ىلا سلدنألا لباقم ةَريِدَ
 ةيحان ىلا جرخي دحلو جالخ هفو ليه ةثام يناث ناكم فو ليم ةنامبس ناكم ينو ليم ةئاهتس

 هلوط ”ةنوبز ضرا وحن جرخي رخآ جيلخو "سيرد ىكسي ليم ةثامدج هلوط ةّيمود نم ابيرق لاهثلا
 اهادحا ماظع سمخ اهنم د ةريزج نودسو ناتتئاو ةثام رئازجلا نم هلكر بلا اذه يفو ليم اتئام

 نونو ةثاثلث اب طم رو نم ةثاثلثا انة لمم كنه قضم طئام ايي نق ضال

 نم دي © ”سطنب رحبو »» .ليم ةئايثلث اهب طيح شطيرقإو ليم ةنامسخخ اهب طبحي ةيلَدصو اليم
 يذلا رهنلا هيف لخدي لبم ةئاغئلث هضرعو اليم نوّنسو فلا هلوط ىمظملا ةنططسقلا ىلا ةقذال
 . ىّتسي ناك ناو مضض رحب وهو سطيام ىهش يتلا ة ةزيمملا- نم لايثلا ةحانا نم ناربعو نلت ىلا
 جيلخ هنم رجلا ةذنطاطسقلا دنعو ليم ةئام هضرعو ليم ةئاهلث تاندلل د قرشا نم هلوط را

 .هياع ةّييطنطسقلاو لاما ةداث ردق ةييطنطسقلا دنع هضرعو رصم رحب يف "بصيو رهن هناك يرجي 9
 ليم ةئاّتس هضرعو ليم ةئام ىناث قرشملا ىلا برغملا نم هلواد بابلا رحب وهو « ناجرج رجبون#

 ضرالا يصب عضوم نم ةرماعلا عضاو ١ هذ هو نيترماع ىنعم اهف اتاك ناحْرج ةلاق ناتريزج هنفو

 نم رضخالا رجب لا نم اهنم لوألا ماسقا ةثث © ضرالا تس دقو # ٠ .ملعا كلذب هللاو فورعملا

 مف لف نيام ةريض نين امو ريصبخلا) رجا لا تلم او جرخي يذلا جرو لامشلا ةمحان

 ” 18. رجم بونملا ع نمو سناقوا وهو يرغلا رجلا لاعشلاو ل نم ةحانلا كح دوذح تراصف ؛5

 هيمو .ةريزملا هك ضرالا هذه تراضو“ سطام ةريصو نب الم قرشلا ةضان نفو مقرلا» ١
 ةيحانلاب ملام دودو نتنللا رم كف رضع رج نع نرزألا سان نمآ# لالا مسقلاو »“'.ينوروا

 شتا رحب بونإا نمو شيرعلا قرشملا نمو مورلاو رصم رحب لامشلا نمو رضخالا ربا برغملا نم
 كلذ ىصقا ىلا ضزالا نارع نم يتب ام ميج «* كلاغلا مقلاوأ 8 .ايبول مسقلا اذه 9

 نمو دنهلاو نهلا رحب بونملا نو ةلبأو شلرعلاو جيلخلاو رهتلاو ةنسيانط برغملا نم هدودحو

 هذهف ,يركلا دعا مسقلا اذه ىمسإو اهسفن نيصلاو قرشملا ةيحان نم نيصلا نار ىمقا قرشملا

 4١ 000. سرذا: 12222301-21 سرداز 1طدن 2081661 اخ 7606121. < 2) 000. رجم نم ز 560 21860 « 761*-
 هتف (عردعدسم [[ه"طومعمسفمال جز 1ط 808161 585ر 0 05 01 ةدح 2 .231 أ ج1 1ع 28801 ىلا, - 8) 000. 'هيّتوب رب

 .4) 000. طلع 66 ذمقطف سطين -س 5) 000. سنايط لس 6) 000. بصنو - 57) 000. سلبات - 8) 108 "6ءاه 600. <

 9) 000. سنايظ ب 40 0ن4: سطايام - 411) 600. ىقنروا - 122 سنايط
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 نم نارمعلا نم رهظي ام ناك لوطلا رادقم وه يذلا فصنلا يف ضرعلا دارو يذلا سدسلا اذه

 اولاقو © دْنهلا رحب اوردقو 9 اءزج رشع ينثا نم ؛زجوهو ضرالا سْدس فصن رادقم لاهثلا ةيحان
 .نافلا هضرعو ليم فالا ةينام دنهل ىمحقا ىلا شمل صقل قمن قرششملا ىلا فشلا نم دس هلوط نأ

 جيلخ هلو ليم ةثامعستو افلا بونجلا ةيحان ىلا راهتلاو ليللا ٠ سا نا هداك لح ةئانسيفوا ع دع

 5 ةئام هقرط ضرعو ليم ةنامسخ هلوطو يرربل يجنب ل 5 ةيحان 7 دع شنملا نضر

 يذلا هقيرط ضرعو ليم ةثامبدا» فلا هلوط مقل رحب وهو دلي أ ضرا وحن جرخي رخآ ا
 سراف ضرا وحن جرخي رخآ عبلخو .ليم ةثاعبس لصالا يف هضرعو ليم اًتنام رَضخألا جلا كس
 ليم ةنامسخ لصالا يف هضرعو ليم ةئامبداو فلا هلوط ةَرْصَبلا رجب وهو "يبراذلا جيلخلا تسب

 ضرا سراف جيلخو ةليأ عيلخ ينءا نيجيالا نيذه نيب نوكيو .اليم وسو ةثام هقرام ضرعو
 10 ىصقا ىلا رخا جيلخ ايا هنم جرخيو .ليم ةئامسجنو اهلا نيجبلللا نيذه نيب ام نوكيو ميلا زاجملا

 رجب ينعا هلكرجبلا اذه يفو .لبم ةئامسمنو فلا هلوا رّصخألا جيلا ىكسي.هماق دنع دْنهلا ضرا

 700 بيزا ايف ةدزجس اهنم ةرزج نوعبسو ةثاثلثو: فلا اهزيغو. ةرماملا رئازإلا: نم .نيصلاو دنهلا
 اهيفو قرشملا ةيحان نم دنهلا لباقم ليم فالا ةثلث اهب طبحي بيرن رس يهو يفابربَط يمست نيملا

 ةرماع ةريزج نوسممو مسن اهلوحو ٠ ءاهسلا نولو رمجالا توقانلا جرخي اهنه ةريثك راهناو ماطلع لابج

 15 الا هنم فرعي ال هن إف اهنبلا 0 يذلا يبرغلا 4 سناقوا رحب اماف 8 .ةريثك ىّرقو ندم .اهف

 رئازللا تسلاو نفسلا هف يرحن ال رحب وهو ةيئاطرب ىلا شلل ضرا ىصقا نم لامشلاو برغملا ةمحان

 ل باقم قرح كس وا ا نبا يننتو ةيابلا رئازجلا نه نما ةيظرا: لياقم هيف يتلا

 ةعبس هنم جرخي يذلا ههضوم ضرعو هنم جرخي تا اذهو ججياخلا دنع ةريدذ نبت ساذنألا

 ' 001 لاخلا ةينان ند ناس هفو مورلا رحب ىلا جري "طبس ىكسي جو سل دنأل نيب وهو لابما
 ١ 20 رجب اماو 9..هنف ام الووه فك دحا فرعي الف نارمعلا نع دعبب 03 ةريزج ةرشع انتتثا يهو ةيئاطرب 1171

 ىعست يتلا ةريزجلا دنع يبرغلا سفابقوأ رحب نم جرخي يذلا جيلا دنع نم جرخي هنإف « رضءو مورلا

 1) 3 010016 1طص 805ةؤغ6عغط 84, 00013128311 230, © 1228301-21 15 10م ى اع 20 7761810-

 معرتت هموأرعمتنت 200 3:لسصاتف. 186 8ءعطوق. - 2) 10. 136 30 ؟ةرتمزوضعتل 20201351101008. < 3) 2668م طط 0.

 4) .١000 اطشن رز 21د00 <« ظعمتطدنم »زر. 1طط 508 عاد 85: ىطبش : 0 0043722811 231: اطس : 312601101 1,257 اطيس
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 هذه صقث اهرادقم لامثلا ل.٠ نم تقفاو اذا ضرالا تحت بينت ال سلا ناف مي خم راهنلا لدعم

 رادقمو كلذ لشم بونإلا لم نم تقفاو اذا ضرالا قوف رهظت الدفع نم ةروكذملا ءازجالا

 لؤاو روشلا لوا ىلا اهريسم دنع ليلا نم رادقملا اذه لثم قفاوف سما ليو بلاي طنسفانابا

 كلذلو ا* ديل ةمحان لك نم نيعضوملا نيذه دنع يفيصلا ب تاقثملا ةطق نع اهدع نوكف ةليشسلا

 اذا ضرالا تب 5 م مل سلغت قا رهشا ةعرا نم“ اسرق ش اهلوح نيعاقلا لالظا رودو راهنلا لوط نوكت 5

 عضاوم ماو 8 .كلذ لثم اًضيا للا لود نوكف تبطل لوا ىلا برّمَعلا لوا نء.اهريسم قفاو

 هركحذ دق يذلا ساقلا ايمو بد ضربلاو لوطلا ىف ريكا نادلباو < ةمياملا“ ضلال

 * ةاؤهلاو كللفلا ظشو..يف اهتزكرم ناو ةريدتنلا لضرالا نا.ءاندقلا نم فريغ ملط ةكاوظ مر ١

 مهنإف « اهناردغ اماو 8 لق ةطقنلا ةلزنم لثم جوربلا كلف دنع اهناو تاهللا لك نم اهب طب

 رئازج تس ىهو يرفلا ىنأاقوأ رحب يف يتلا "تادلاللا تست يتلا ةرماعلا رئازإلا نم هدودح اوذخا

 مقا يف تاغ اذا سمثلا نا اولعف ةعاس ةرشع يتنثا كلذ اودحوف نيّصلا نارع ىصقأ ىلا ةرماع

 اذاو ىبرفلا سناقوا رب يف اهنا ةروكذملا ةرماعلا رئازإلا لّوا ىلع اهعولط لّوا ناك نيصلا نارمم

 ومهو ضرالا ةرئاد فصن كلذو نيصلا نارمع ىصقا ىلع ا هعولط لوا راص رئازإلا هذه يف تباغ

 ْس لامألا نم ليم ةئامس+و اهلا رشع ةثاث لامألا نم هرادقمو هيلع فقو يذلا نارمعلا لوط

 ةلجأل كا :ءاؤكينالا نجح عضوم نم نارمعلا اودجوف ضوعلا يف ؤ اورظن 27 ضوالا: ةانم يف اهطدلرأ |
 اوركذو .ةعاس نيرشع لوطألا را هنلا لوط نوكي ثيح ةيناطرت يف يت د1 كين لاه ا

 كانه ةريزج يف شنملاو دنهلا نيب اهف برغملا ىلا قرشملا نم 1 ضرالا نم ءاوتسالا طخ

 مطب يذلا طخلاو .بونجلاو لامشلا نيب ام دحتو كلانه "ضرتمتف راهنلا لّدسم نم بونإلا ةيحان نم
 رجب يف اهنأ ةروكأملا رئازملا هذه نيب امم فصنلا يف تونا ةيحان ىلا لامثلا ةيحان.نم دا اذه

 نم ضرعلاو مطاقتلا عضو. اهعضومو ائفصو اب ةفورعملا ضرالا بق وهو نيصلا نارع ىصقاو سناقوا

 برض اذإف ضزالا ةرئاد سدس كلذو اءزج نيس نم بيرق نوكي يلون ةريزح ىلا ءاوتسالا طخ

 1) دتوع ععيتتنتساانت“, انعياتع ج0 نصمت «ةجأاتعب لذهدص «لتاتان لخ عاد ج10, 6015 100[16عق 80153125.

 2) 00(. ىوهلا: 18علطقاتا 60م رادو نأ هقلمرو مججم لااا محلا. ع ة) 050. تايلاخلا, عل 0 « 312ط8-

 ]1لعع ج. لس 4) 131غ ءا امله 000. ىلوت -- 5) (نن1. ضرتعف نا ]0103 ديو
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 يزاوملا طا دب وه ىقبب يذلا ناك نيمست نم تّصتأ اذا باقثملا ةطقن نع طوطألا هذه يف

 نم سمثلا عطقت يتلا ءازجالاو .طخلا كلذ يف بطقلا عافترا ينعا راهتلا لّدعم نع راهنلا لّدمل

 ضب يف راهنلا لوط نوكي كلذلو ءاقألا ةيدبا امِإو روهظلا ةيدبا !مِإ نوكت باقنملا ةطق يتحان

 ىلا يهنتي نا ىلا هلثم كلذ دض يف لبالآو رثكحالاو لقالاو ةثلثلاو نيرهشلاو رهشلا طوطألا هذه

 نست هيف باعقلا عافترا نوكي يذلا وهو عبرلا ءازجا عنج راهنلا لّدعم نع هدعب نوكي يذلا خلا

 هنأل رهشا ةّسس نم ابرق قفالا يحاون عيجج ىلا اهلوح نيماقلا لظ دودو راهنلا لوط نوكي كانهف !؟زج

 ضرالا تحت باغ ةلبنسللا رخآ ىلا لمملا لّوا نم يذلا يلاهثلا حوربلا كلف فصن نوكي ال كلانه

 واهلا فصن اًدحاو امؤي اهلك ةئنسلا نوكت كلذلو اّدبا ضرالا قوف رهااذ نونا يقابلا هفصت الو اّدبا

 يف راهنلا لدعم كلف نوكيو سؤورلا تعس قوف يلاكشلا ىطقلا نوكي طنقق كلذ دنعو ليل فصنو
 5 ميك سا

 10 كلفلا رود نا نيبو كانه قفالا عضوم سفن يف ١_4 كلذو ءاقلا يدباو روهظلا يدبا عضوم

 يواحرلاو ينالودلا نيب امف تارادملا فاتخت طخلا اذهو ءاوتسالا طخ نيب ايفو .يواحر كلانه

 .ملعا هللاو نيالا نم دحاو لكن م هدو هبرق يف ءاوتسالا طخ نع عضوملا ليم بنحب ليهف
 طنخلا يف هلمجنو" هسبلا سايقلا نوكيل طوطخلا هذه ضمب يف راهتلا دادقا ضعبل © الاثم عضنو »

 نع بطقلا عافترا وهو ةققد نومبراو عبراو زج نوتسو ةعست راهنلا لدعم كاف نع هدعب يذلا

 لثم قفاوق .سمشلا دحنو ةقيقد ةرشع تسو !ءزج نورشع ىقب نيعست نم كلذ انْصَمت اذاف طخلا اذه

 اكزج نيثثث نيتهللا لكن ع َفبصلا بلقنلا ةطقت نع اهدمب ناكاذا لامشلا ليم نه ءازجالا هذه

 يهتتت نا ىلا قفالا لوح رودت ضرالا قوف ةرهاظ لازت الف ءاذوجلا لوا ين نوكت نيح نم كلذو
 لع يذلا ءزملا نيتسلا مده يف ثماد ام هب طأنا:اذه يف نمدت ال كلذلو دسألا جرب لوا ىلا
 سهلا مطقت ىتح قفالا يحاون عيمج ىلا اهلوح نييئاقلا لظ دودو راهنلا لوط نوكف باقنملا ةطقن ينج

 يوتّشلا بلقنملا ةطقت نع اهدعب لك ناك اذاو .نيرهش نم بيرق يف كلذو ةروكذملا ءازجالا هذه

 ىلا سوقلا لوا قفاوت نيح نم كلذو ضرالا قوف رهظت مل نيءزجلا نيذهل نيبلقنملا ني ءزْلا نيب ايف

 مدل يذلا فل ناو اسيا نزع م يق بلوط نركب كلو ألا لا ىلا يمت نا

 4) 000. نإ - 2) 26ءوؤ نص
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 كلذو ضيا هنسف لوآلا مق دق اك ءاوتسالا طخ يف سوزلا ث- ىلع راهنلا فاصتنا َثقو يف
 قفاوت اهنف نينطقتلا نيتاه نم لاهشلا ةيحان يف تناك اذاو ةدحاو ةّرم الا ةنسلا يف كانه يهتتيال
 ليم لثم كانه بطقلا عافترا نوكحي نا وهو ليملا يف اهزاج تمحو نك سور تعم

 نع رامنلا لدعم دش. مولعمو لامشلا ةيحان ىلا ليملا ناك اذا ٍذئموي سمشلا اهيف نوكت لا ةجردلا

 7 اذاف لذ راهنلا فاسكا قو يف ذُموي كلانه نياقلل نوكمالو لملا رادقب مه سورلا تعب

 قوف' لظف مهيلا مجرت ىتح بونجلا ةيحان ىلا راهنلا فاصتتا تقو يف نيؤئاقلا لالظأ 7

 ةمجان ىلا كلذ دنع نيؤغاقلا لالظا ليقف مهنع ىلوت ىّنح لظ ثيح نيا أضيا نوكي الف ةنأث مهسؤر.

 1. 15ر1

  ناف لمملا رادقم نم نثك ا راهنلا لدعم نع اهدي يتلا © ةقابلا طوطألا نم ناكامو 8# .لامشلا .
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 فاصنتا تقو يف بونجلا ةيحان ىلا اهيف نيماقلا لالظا ليتالو اَدبا اهلها سؤر تع“ ملت ال سمثلا
 نع هدعب يذلا خلا ىلا ىهتب نا ىلا اهيف رصقلاو لوطلا يف رامهنلاو لمللا فالتخا .ديزيو راهنلا

 نيعست نم هلك ليملا صُقني ام رادقم يه يتلا ةققد نورشعو سمو ةجرد نوتسو تس راهنلا لدعم
 .نوكك ناطرسلا سأر ىجدن يتلا يفيضلا بقنا ةطقت يف سمثللا ترا اذا هدحو خلا اذه يف
 للا ريصيو هلك اراهن ادحاو. موي جي ةللللاو مويلا نوكي كلذلو ةعاس ةرشع اتنثا هيف راهنلا ةدايز
 وسو كلا اذهح يدلل رومأو 9 يلا يوتشلا :بلقتملا ةطقن يف سمشلا تراص اذا كلذ لثم

 ءانو ايف :راهتلا فاصتتا نال. ق قالا .يحاوت ميج ىلا نيئاقلا لالظا اهيف ليق يتلا طوطملا لوازوه طق

 قفالا وه طق هدحو طخلا اذه يف.جوربلا كلف نوكيو دودم ريغ لاعثلا ةيحان ىلا طخلا اذه
 كلذ عمو لامثلا © ملطي ناطرّسلا سأر نا كلذو يمي رلا لادتعالا ةطقت هنم تقرشا اذا هسفن
 ىلع نما تزاج اذا كلذلو :لادتعالا علطم نم ةعلاط .نقرعلا قفالا ىلع لّمملا نمآو ةطق نوكت

 نأ كلا. هنع ةفاتخع داعيا قفالا لوح اهزاجع نوكحي لب ةليلو اموي بيغت ال ئفيصلا بلقتملا ةطقت
 اذه نع ةلئاما طوطخلا يقاب اماف © لاق » هب ليل مويلا ” كلذل نوكي الف لامثلا ةطقق ىلا دومت
 قالا نم يماونلا عيمج ىلا اهنم طخ لك يف اهلوح رودت نيمئاقلا لالظا:ناف لاهشلا ةيحان ىلا خلا

 سمعنا دمت يتلا ءازجالا ليم نا كلذو للا لوس نم اميلسم امتد لح لك ين واهلا لوط

 ١ 1) 26684 12 000. .- 2) 000. همم تس 3( 000. كلذ

 4 ةقرال



1. 14. 

 هّنكلو هباتك يف كلذ سوراطب ركذالو اذه اننامز يف هللا ىهتا هنأ مت ادحأ رب مل هنأأل نوكسملا

 لوطي الو أطرفم ادع هنع دعت ال 7 نأآل لدتمم طخلا اذه جازم نا ,هفلا مخل دنع ايورعم

 .جازملا يئس هيف ءاتشلاو فصلا نوكي كلذلف لذملا يف كلذ دنع اهّرمت ةعْرسل هتمس لع اهلالظا

 .هيلا برت يتلا نََبلا دلب نم امهريغو ندعو ءامْنص دلي لثم هنم برق ايف انفصو ام لثم رهظي دتف

 ةيزاوملا ةيزاونملا طوطخلا يصو لامثلا ةبحان ىلا طنا اذه نع ةلئاملا © ةبقابلا طوطخلا رئاس اًماو »

 لام كلف بق اهزكرم يتلا ةرئادلا يف اهنم طخ يف مقت ينل بكاوكلأ ميج اذ دوك خلا اذهل

 .ةب طخلا كلذ يف بنت ال قفألا نع طللا كلذ يف لطقلا عافترا دعب ةطوطخلا ؛ يلاوشلا راهنلا

 يقل نيت ةليللا يف ىري دقق ةرئادلا هذه نم بيرق اهنم ناكاف ةرئادلا هذه نع ةجراذلا كاوكلاو

 يتلا يه اهنم سؤرلا تس ىلع يتلا بكاوكلاو كلذ نيب ايف بيفيو ىرخا هرخلآ يفو هرم ليل لوا

 امل ةيواسم راهنلا لّدعم نيبو بكوكلا نيب ايف اسوق داهنلا لدعم يطق ىلع يذلا كلفلا نم مطقت
 باطق اهزكرم يتلا ةرئادلا يف عقن يتلا يه ءافحلا ةيدبألا بكاوكلاو .راهنلا لدعم نيبو انا نيب
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  ةجراخلا ةقابلا بكاوكلا رئاس اماو قفالا نع يما ضافخنا دعبي ةطوطخلا يوبجلا راها لدغم

 اهزكرم يتلا ةرئادلا يف نوكك ين فكاوكلا دحأ دصر اذا كلذلو بضتو ملطت اهنناف ةفصلا هذه نع

 نوكي ام ىلعا هعافترا ذخأف قفألا نع بطقتلا عافترا  دعبب امم يلاهشلا راهنلا لدعم كلف طق

 بطقلاو سؤورلا تمس نيب نوكب ثيح بطقلا قوف نم ةايدلا كمنو طخ ىلع هزم دنع كلذو

 .ضفخا كلذو قفالاو بطقلا نيب ايف بطقلا تحت نم ءامسلا طسو طخ ىلع ريصي ىّتح لهمأ مث
 كلذ ناك نيعافتزالا لقا ىلع هفصن ديزف لضفلا نم نيعافتزالا نيب ام ملف كلذ دنع هعافترا ذخأو

 ام فضن ذخأ مث اميج ناعافتزالا ايا عمج نإ كلذكو .كلنه ققالا نع يلاهثلا بطتلل عافترا وه

 نم طخ ”لكو 8 .لامثلا يف عضوملا كلذ ضرع نوكي وهو بطقلا عافترا وه ناك ايهنم عمتي

 يف سؤرلا م ىلع زوجت سعتلا ناف لملا نم لقا راهنلا لدعم نع ع نوكب © طوطنلا هذه

 نوكحب جوربلا كلف ءازجا يا ينو لملا لودج نم فورعم كلذو نيتّرم ةنسلا يف اهنم طخ لك
 اهزاجع ناك نازيملا وأ لما جرب لّوا يف تناكاذا اهنال دموي هلف سملا نوكت يذلا ءزإل ىنعا كلذ

 1) نلف ءاقلا نو

15 



 فلاب

0 

20 

 ؟١

 نوكو 4. دأب لك ءامسلا طسو 2 جوربلا ملاطم ملعت ىك يذلا لوا نم ىدتتو لوادحلا يف

 0 - 3 م 0 5
 ناماسو ةاسامعل ادحاو أذدع دلب 0 ءازحالا نم ملطي أمو ءاهسلا كسب 3 0 هن ملعب يذلا ددهعلأا

 .لوقلا رركتي اليك ميلاقالا يف جوربلا علاطم ركذ دنع ملاطملا لَوْدِحَتَأ فيك

 ل

 ضرعءلاو لوطلا يف ةمولعملا ةرءاعلا ضرالا عضاومو راهنلا لدعم ةيزاوملا ةيزاوتملا طوطخلا صاوخ يف

 لاشلا ةمحان ىلا هنع ةلئاملا ةقابلا كالفالا ركذ 0 راهنلا لدنم كاف" ى اذن ىدتكت نا يغني لاق

 نم راسهنلا لدعم كلف تحت يذلا دخلا نإ لوقتف ضرالا مضاوم نم كالفالا هذه تماسي امو

 هيلع راهنلا لدعم كلف رادمو هل ضرعال يذلا وهو ءاوتسالا طخ ىمسي يذلا طا وه ضزالا

 اذهو ادب انركذ م ةنسلا مانا عيج يف دبا نابوتسم هيف ليآلاو راهنلاو برغملا ىلا قرشملا نم هقوفو
 6 ضرالا عج يف سملا يف ابواستو ليللاو راهنلا لدتعا سمشلا هلع تزاج اذا طقق هدحو ًطنخلا

 8-2 ملا 4 _ : تخ ناهنلا لدعم كلذو حوربلا لا كلذ نم ةكرتشملا ةطقنلا 1 : كلذ دنع

 14 سور قوف نسشلا لظَت طنق كلذ:دنعو نازيملا ”بياوق لمظا ]< لأ يهو نيكافلا

 رجم ناك اذاو لظ كانه كلذ دنع نيفاقثل نوكي الو راهنلا فاصتتا تاقوا يف م اذه نكس

 7 كا_:ه راهنلا فاصنئثا تقو يف نيغاقلا لالظأ لتم ناك يلامثلا جوربلا كلف فصن ف ء+روعتلا

 تاقوا يف ذح لالظألا لم تكمل ١١ كلف نم ونا فصنلا يف اهارجم ناك اذاو بونإلا ةنحا

 3 ا عج 2 بونإلا ةمحان 1 يذلا وه طّقف هدحو طخلا اذهو لامشلا ةمحان ىلا راهنلا فاصتتا

 0 نوكت ةركلا .ىطق امق نأل كلانه برغتو ملل طن فاوكلا مج عيمج ناف انعباو تونا

 ضرالا'نماةطخلا اذهل ةينطا ىلع مولعت سيلو .يوْنسلا وهو قالو 3 كلفلا رؤدو قفألا

 1) 000. قفالا - 2) معمعأ اذ هنأ



 "ةىندل للا

 . ميقتسلا كلفلا يف جوربلا علاطم ةفرعم يف
 حفني

 ءازجلالا عسم نيتسلاو ةئاهثلثلا راهنلا لدعم كلف نامزا نم ماطي ام رادقم ةفرعم تذرا اذا لاق

 هل ضرع ال يذلا عضوملا وهو ءاوتسالا طخ عضوم يف جوربلا علاطم وهو جو بلا كلف نم ةضورفملا
 طسو يف جوربلا ّرمتو ادبا نايوتدس هيف ةنسلا مانا عيمج يف راهنلاو ليآلاف راهتلا لدعم كلف رادم هيلعو

 كانه ءامسلا طسو يف اضاا رت هبو طخلا اذه يف اهعولط ردقب نوكي نادلبلا نم دلب لك يف ءامسلا
 1 مم ميقتسملا كلفلا يف اهعولط ناف جورب ةشثث لكو ميقتسملا كلفلا يف جوربلا علاطب تيس كلذإو

 حرد نم تش ةجرد يا علاطم ب بست نا 4 تدرا اذاف # .راهنلا لدعم نامزا نم اًنامز نيمست

 - لالا صقتا مث هلك ليملا رتو وهو هزتو فرعاف هل ٌحوهو هلك لملا ذحت ذخت ميقتسلا كلفلا يف حوربلا

 يتلا ةجردلا ىلا لمملا لوا نم ذخ مث هلك لما ما رتو وهو ىقبي ام رتو فرعاو نيحسل نم هكا
 نم ةحردلا لم صقتنا 3 هينا لبم رتو وهو هرتو فرعاف ناك امه ةحردلا كلن ليم فرعاف ديزت

 6 ” ليلا مامت رتو يف ةجردلا يع رتو برضا مث ةحردلا ليم مات رتو وهو ىقبي ام رثو فرعاو نيدست

 ىلع هجفاق غلي اف نوتس وهو رطقلا فصن يف هيرضان ة لصح اف هلك ليملا رتو ىلع هجشاف ناب اف هلك
 نم راهنلا 05 كلف يف مطب امو "وهف سوقلا تنلب اف هسشوتف لصح اف ةجردلا 00 6 13

 هلك لسدلا جرب 0 وهف ةحرد نيثثل تبسح تنك ناف .تدرا يتلا ةجردلا كلت ىلا: لدا لو
 م روسنا ملا ااطم ىقبت لمحلا علاطم هلم .قلأت امج روثلاو للا علاطم وهف نيكل تين 3
 أ اف لبحلا ماعم تنرع اذن - ازوجلا ملاطم وهف يق اف نيعست نم اعمج روثلاو لمحلا ملام ينقل

 سوقلا علا رولا علاطم لثم بركعلاو ولّدلاو دسألا علاطمو هلثم نازيملاو ثوملاو ةلمتسلا علاطم

 ” كلذ تْغتو ةعودب ف مااطم جرختست .متسزلا اذه ىلعو ءاذز آلا عااطم لثم ن اطرّسلاو يدللو



 ة١

 يو نيعسن ىلا ٠ رح نم جوربلا كلذ دادعا نم ناك اه ايل لوألا رطسلا ف اننا رطسا ةعبرا هف

 رطسلا دادعا ديزت ام كلاثلا رطسلا فو نيناملاو ةئاملا نم لؤالا رطسلا دادعا صقن ا يناثلا رطسلا

 ها #0 د ب
 5 00 ةياملثلا ند لوألا رطسلا دادعا صقن ف عبارلا رطسلا فو المد نيناعلاو ةئاملا للغ لوألا

 راهنلا لدعم كلف نم لاجل ةبحان ىلا ليملا نا انماع هنم ىناثلاو لّوالا رطسلا ف ددعلا قو اذا 03

 سلا ليم نا نا © تدرا اذاو # . بوثللا ةنحان ىلا هن الخ نيقايلا نيرطسلا يف مقو ناو :

 امه هلم فرعت نا سا أم اهريغ وا سملا ة ةحرد ىلا لملا لوا نم ذم جوربلا جرد نم اهريغوا

 نم هءاقأت ام ذخو لبملا لوادح يف ةموسرملا ةمرالا دادعالا روطس يف هلثم باطاف لملا ةصح وهف ناك

 جردلا عم ناك ناك .تاذيا يتلا جردلا كلت ليم وهف ناك امث هف ةموسرملا ىناوثلاو قئاقدلاو جردلا

 نكت 5 رظنت نا كلذو راتوالا لضافن يف .كتررأ يتلا ةهللا ىلع لضافت نم اهتسحبب اهل ذخ قئاقد

 نيب يذلا لضفلا نم هردقب تذخا ءيش نم ناك اف ددعلا لضافتي اهب ىتلا ةققد نيّس نم قئاقدلا

 يتلا ةحردلل ليملا ناك ناف رظناف لصح اف ةدحاو ةحردب انني د6 ع لصمو ..ةماثلا جردلا ليم

 ناصقتلا وا ةدابزلا دعب لملا نم لصح اه هنم هتصقن رثكالا وه ناك ناو هلع هتدز لقا كعم

 ادئاز لملف ص ىلا » نم تناك ناف .راهنلا لّدعم كلف نع تدرا ىتلا قئاقدلاو جردلا ليم وهف

 ناذ' هلامشلا نم ةلظباهت نمثلاو نقان للف ق لا ضن نمو ناو لش لس
 صقان ليملاف سث ىلا عد نم تناك ناو بونإلا ىلا طه سمشلاو دئاز لملاف عر ىلا فق نم تناك 5

 تناك ىتمو يلاعُت لملاؤ فق فق ىلا نم لئلا ة ةيسح تاعالا ةلمط ابو .بوذلا يف دعصت سمّشلاو

 دقو ءاهطوبهو اهدومصو اهتهنو نمفتلا:لنم فزت بياسألا اذهبو «نوتح نملاط يش لا د
 لك يف نمثل ريش قم ةحرذ: ةرشع سمت لك اوطحو طوبملا» .دومصلا ف باريت ٠ ١)

 تسلا لمكتست يتلا ةجرد "نيمستلا مات ىلا طوبهلاو دوعصلا بتارم نم ٌةبترم عابنالا هذه نم 8

 تناك اذاو ىلوالا ةيترملا يف اهنإ اولاَق عابرالا دحا نم ةلّوالا ة ةحرد ةرشع سمخلا يف تناك اذاف بتارع

 .ةسداسلا ةيئرملا عولب ىلا ةناثلا ةئرملا يف اهن | اولاق ةنناثلا ةحرد ةرشع سما يف

 1) 000, هماتلاو - 2) 000. ةزع : ة111110"1.

ْ 0 



 اما ال ا

1 

 ةطقنو راهثلا لدعم كلف يبطل ةعطاقلا ءامسلا ظسو ةرئاد وه يذلا راها فصن كلف يف نيبالقتالا

 نيب يتلا سوقلا زادسةم نا هباتك يف سوراطب ىكحو سحريإ ركذ دقو قفالا ةرئادو سأرلا تحس

 لحلا ناو ةققد نوعبزاو ناتتثاو !؟زج نومبراو ةعبس زاهنلا فصن كلف يف فصلاو ءاتشلا ,يبلقنم

 37و ارارم اذه انرصع يف نحن اندصرو ةققد نّوَستو ىدحاو !ةزح نورشعو ةثلث وهو كلذ فصن

 بضن ماك>إو ة_عقلإ قشدت دعب يلعسجلا باتك ف ايتو - روك ذملا ةنبا او ةلبوطلا ةداضعلا

 "او تفل كف قف نورا خرضالاع نع قر نادت ىلا 5 برقا اندجوف 1 ام ةءاغ ألا

 كلذي انل حضوف ةقبقد نوللثو اًنسو زج نيسحخو ةعست اهدع دعبأو ةققد نرشعو مسو ا*: زهح رفتعاما

 9 1 : 'ٍ . كلف ليم ناو قئاقد رشعو !؟زج نيمبراو ةعبس نوكي ةتيقملا ىلع .نيبلقنملا نيب يتلا سوقلا رادقم نا

 نوشثلثو سمو اءزح نورشعو ةثلث وهو ءازجالا هذه فصن نوخد اغا راهنلا لدعم كلف نع جوربلا

 و#ادع ع

 كلذيو اًرْبَح لوالاو نع ناك ذا اذه انياتك يف لممن هلعو نيكافلا ىطق نيب ام دعب وهو ةقَقد»

 نرثقو ةّنس زاهتلا فصن ةرئاد"يف راهنلا لّدمم كلف نع دصرلا ناك اهب ىتلا:ةقرلا ةنيدم دن نا انلع

10 

 ديزت ةجرد لك ةصح فرعتف لملا اذه سسحت نا * تدرا اذاف # .بونجلا ىلا سأرلا تفس ةامقن

 ىلا كلذ نم رثكا وا نيتجرد وا ةجردرتو ذغ ل وهو ليملا لمكتست ىتلا ةجرد نيعست ماك ىلا هنم

 يف هبرضأف تدرا ىتلا جردلا تو تفرع اذاف ءازوجلا رخآ ىلا لما لوا نم وهو ةجرد نيمس ماع

 سوقلا تفلب ان هسوقف ةعسقلا نم لصح اف نوّسس وهو رطقلا فصن ىلع هجقاف غلب .اف هلك ليلا رتو

 © تدرا اذاف 9 .راهنلا فصن كلف يف راهنلا لّدعم .كلف نع تدرا ىتلا ةحردلا كلت ليم رادقم وهف

 ةحرد لكل ام ْتْدَأَف ةحرد نيعسن ىلا ديرت ةجرد لك لبم فرعاف ةجرد ةحردل لودجلا يف كلذ تاثإ

 ىلا نيمست زواج ام ليم نا كلذو جوربلا كلف ءازجا عبج ليم تفرع دقق كلذ تلمف اذاف اهتت

 نيعبسلاو نيتئاملا مات ىلا نيناثو ةئام زواح امو .اسوكعم ةموسرملا نيمستلا "ليم لثم نينالاو ةئاملا ماق

 هلم ناف نيّتسلاو ةثامثلثلا مات ىلا نيعبسلاو نْيتناما ىلع زاج امو اًضيا وتسم نيمستلا ليك هلئم ّناف

 دادعالا روطس انلمحو ةجرد ةجرد لضافت ىلع لودحلا يف كلذ انعر دقو يوكم» نوبي لا لبم لثم

 1) 000. ضرالا - 2) 000. نيناكو ةيام - 3) 2عموؤ ذص 20016,

45 
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 نسم لقا ديرت يذلا رتولا ناك ناف رظناف راثوالا هذه لبق نم ةعجارلا يسقلا فرعت نا تدرا ناو

 5 هنيمقاف نئوقلا قم اف مسرلا كلذ ىلع هسوق فرعاف يتب اف نيّدس نم هصقتاف ةجرد نيس

 تقرعاو نيتس هيلي لاذ" قيل نم تكا وتؤلا كلذ ناك ن او .ةيفئدلا ندرعلا راذقم واق ىف اف لبد

 يف ةحاح كل تسيلو .ةعحارلا سوقلا رادقم وهف مب اف ةجرد نيعست ىلع هدزف 58 اف” هسوق

 راتوا ةفرعب ةفّصنملا راتوالا هذه ةفرعم يف ىفتكت دقو تلل تعسر امم رثكأ ىلا زاتوالاو يسقلا ةفرعم 5

 رتو لثم هرتو نإ نيئاقلاو ةلاملا مات ىلا نيعستلا زواح ام نا كلذو ةحرد نيعست ىلا ةحرد نيب ام

 ةئانلا تنصت: راتؤا+ ةفرشم نه تكا هنا ةيناج كيا نشيل ةمانلا راتوالا يف كالذكو .نوكسس نس

 اماو .ةسوكعم نيناغلاو ةئاملا راتوا لثم قابلا فصنلا راتوا نأل نيناثو ةئام ىلا ءزح نم وه يذلا

 ةحرد يارتو ة ةفرعم تدرا اذا كاف راثوالا هذه لبق نم يسقلاو يسقلا لبق 3 نم ةماتلا راتوالا ةفرعم

 اف هتفعضأ ءيش نم غب اف لودلا نم فصنملا هزتو تفرعف جردلا كلت فصن تذغا مات: تنقام

 ذخت اًضيا لوادجلاب .ةماتلا راتوالا سوقت نا تدرا ناو .تدرا يتلا جدلا كلت ماتلا توا وهف لصح

 غلب اف هفعضأت سوقلا تاصح 4_١ ةمدقتملا ةهللا كلت ىلع لودجلا نم هييقاكلا كلذ نست

 نم صقتأ هسف يف ةفصنملا راتوالا هذه دحا ترض : :تدرا يتلا ماتلا رتولا كلذ سوق وهف

 + <. قوادلا عبد ىلا سوقلا كلت ماع ىقبب امرتو وه ىقبي ام رذج ناك هسفن يف ابورضم رطقلا فصن

 !ءزج نينلث يف: نقبي ام برضو رطقلا كنان: نم ةفضنملا ناتوالا ةدعن نما ناك هزس ياتو صقل انا ١١

 .هللا ءاش-نا ةرئادلا عبر ىلا سوقلا كلت ماهل ىقبي ام فصن رتو ناك كلذ رذج ذخأو

 هاوعص ف هينارمو هثاهحو ليما اذه ةئزو راها ليس كلذ نع جوربلا كلذ ليم رادقم ةفرعم ف 8

 ميقتسملا كالافلا نع -- ليه وهو هطوبهو

 7 ا 0 كا . اننا 1
 يذلا راهنلا لدعم كالو نع هيلع ىز ئذلا وقتل رادنم هدي يذلا حوربلا كلف ليم نإ لاق.

 يقطُت ىلع ا_هزاحم دمفو بلا دصرب فرع امنا هيبطق ىلع رودت يلا ىلا ةركلا رادم هيلع 5 00 3 أ “7 : 4 و 3 6-5 0 ده 3 3 رت

 1) 000. نيمست لس 2) 2ععدا ل2 600. < 3) (,00. ضصقنا
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 جردلا ءاقلت ام 3 ةققد نيثث نم لقا وا ةققد نيثأث نم َرْثْكأ تناكو قئاقد جردلا عم ناك ْنإف
 جرخ اف اهنم لقا وه امم قئاقدلاو كنم يتلا جردلا ىلا برقا ناك اهيا فاصنألاو جردلا وا ةّماتلا

 ىف ام كعم يذلا نم لطدلا ف نتيو يذلا ددعلا صُقنأ م هأفمحأف راثوألا لودح نم هقاقلت

 فصنب هنم رثكا وه ام ءاقأت يذلا رتولاو تظفح يذلا رتولا نيب ام لضف يف هب رضأف قئاقدلا نم

 5 ةسقلا نم لصح اف يسقلا يرطس يف ددعلا لضافتب اهب يتلا ةقيقد نيثلث ىلع هتسقأف غاب اف ءزج

 ناك نا هنم هصقنأو لقالا وه ناك نا تاظفح تنك يذلا رتولا ىلع هدزف ىناوثلاو قئاقدلا نم 4 106:

 نأ تئش نإو .كءم ىتلا قئاقدلاو جردلا كلت رتو و_هف ناصقتلا وا ةدايزلا دعب غاب اف رثكالا وه
 هو ل 7 3 1 0 2 5 و 1 5 ءامم . ها ص

 كلذ نم لقاوا اث' وا اقصن ناك ناذ ًةققد نيثاث نم وه 5 كعم لّْضفت يتلا قئاقدلا رادقم فرع

 لصح اف ناصفتنلاو ةدابزلا يف كلسملا كلذ هب تكلسف راتوالا لضافت نم هردق تذخا رثكا وا

 !0 بلطاف راتؤالا هذه لبق نم يسقلا فرعت نا * تدرا ناو آ .تدرا ىتلا سوقلا كلت رتو وهف

 هءاقلت ام ذم هنم لقا وه ات هلا برقا وه ام وا هلثم تْبصا ام ثم راتوالا لودج يف رتولا لثم

 . يذلا زتولا 8 م اهاظفحاف ديرت ىتلا سوقلا ىهف ناكاف ددسعلا يّرطس نم لّوالا رطسلا“َيف

 هتاف غلب اف ةققد نيثلث يف هبرضأف ءيش نم لصح ام كءم يذلا رتولا نم لوادإلا يف تصا

 كلت ىلع هدزف يناوثلاو قئاقدلا نم لصح اه هولت يذلا رتواو تّبصا يذلا رتولا نيب ام لضف ىلع
 -. 5753 ع 1 5 3 4 1 0 0 1 م 4

 15 رادقم رظناف تش ناو .ديرت يذلا فصخملا رولا كلذ سوق ىهذ سوقلا تغلب اه تافذح ىلا سوقا

 . رقولاو تبصا يذلا رثولا كلذ نيب ام لضف نم نوكحت 5 كممم لْصفت يتلا يناوثلاو قئاقدلا كلت

 تظغح تنك يتلا سوقلا ىلع هتذزف ةققد نيثلث نم هردقب تذخا ءيش نم تناكاف هول يذلا

 راتوالا فرعت نا # تدرا اذاو # .راتوالا سوت بابلا اذه ىمسو دحاو ىنعملاو مدَقَت ام وحن ىلع

 ةجرد نيعست نم لقا امجار هرتو فرعت نا ديرت يذلا: ددعلا ناك نإف رظنأف ّىسَقلا لبق نم ةعجارل

 20 يه يلا ةحرد نيكس نم هصقناذ لصح م مدقتملا مسرلا لع هزو فرعأف 5 يف نيعسا نم هسا

 داز ام فرعاف نيعست نم رثكا ددعلا ناك ناو .سوقلا كلتل مجارلا رتولا وهف ىهتب اف رطقلا فصن
5 10 4 . 5 5 0/0 8 2 

 .ثدرا يلا سوقلا كاد عجارلا رتولا وهف غاب م هحرد ناكس لع هدزف مل ف هدزو فرعأف ناعسل ىلع 1 117

 1) 126معأ أزد 60.
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 نيطخب 500 ىتم ةرئادلا تاكو ةمواعملا ىسقلا فامشأ راتوا ملعب انا ةمولحلا يسقلا يف ةعطاقتلا

 ةيواز لكب طبحي اياوز ميرا ىلع.ةيواستم ارا كلذإ نمسقنا ةعاق اناوز ىلع اهزكرم ىلع ناعطاقت

 رطقلا فصن اهنم دحاو لك رادقم ايقاع ركلا نم ناجرخي ناطخو طمصحلا :نم !؟زج, نيعست اهنم

 تشب لا نيود رطقلا وهو ميقتسم 00 امج نيعبرلا تحت ”ناتآلا ليعإبلا نيتتوازلاب طصيو

 كلذل راصف دحاولا عبرلا تحت يتلا ةئاقلا ةدحاولا ةيوازلاب نيطمحلا نياخلا كبد نم دحاو لك 8

 عبد ةبسنك نينئاقلا نيتوازلاب طبحلا رطألا ىلا ةفئقلا ةيوازلاب نيطيحلا نيّطخا نم دحاو لكة سن

 نيفصن نيلّضفب رطقلا اهلصفب ةرئادلا فصن يف ةد قابلا ىسقلا راتوا ةكلاذل تراضؤاهفط لادا

 ةسنك راها ممج ىلا اهنم سوق لان هد نكت نيفصنب هدنج نع اهعم ىبقلا اًضنا لصفو

 ْ يتلا سوملا تيتو نلضاوهو رادقل أ ١ فص : ىلا ” نفرقلا كل فص تث يذلا رولا كلذ فصن

 هوجو يف لمعتسن يذلا وهو ينمن .هاناو فصنلا اهنم نيب رلا ن نم عر لك يف يتلا راي ينج نع 0

 ناهربلا ةماقال سوبملطب كلذ لمذ امئاو هتفرعم لواحن ايف سوّلا فيعضت ىلا جاذمن ال يكل باسحلا

 سوقلا كلت ةّمح تحت هاف ةرئادلا جرد يق نم سوق لكف مس رثَو فصن انذخأ اناف نحن اماف

 مدبب ءزيلا نيعستلا مات ىلل ءزج فصنب لوادجلا يف يمت ١! لضافت اامجو ميرلا .يف ةمقاولا

 ا اءةزح نيثلثلا تحت نيتسلارتو فصنو ءزج فصنلا تحن .دحاولا ءزلطلارتو فصن كلذل مقوف هلك عبرلا

 ١  32 2م 26 0 كلا 7 0 م ْ ِ
 اهرتوو م يا اةزجح نيناثلاو ةناملارتو. فصنو نيتسلا تحنو نيرشملاو ةئالارتو فصنو !ة

 عقت هيلاو اءزج نوت هرادقمو رطقلا فصن وهو هلك عبرلا ءازجا يه يتلا نيعستلا تخت هلك طألا

 ايف لوقلا دركي نا جاتجي اليكو باتكلا اذه يف ةموسرلا ةروكذملا غشنا رازالا هذه عبج ةبسنا
 الا ةفّصنما راتوالا هذه هب ينمن ما راتوالا ركذ نم اذه انباتك يف هب انتل انك نا نين: فنأتس

 نا: تردرا:اذاف:ز» .رئألا رثكا يف هيلا نتج اه لقا امأ وهو مام و ماس هسأب لهنس نا ١

 راتؤالا لودج يف باطأف لوادللا لبق نم ةفصنلا راتؤالا هذه نم تش ةجرد يارتو فرعت »

 اندم تلف يذلا ددعلا لثم تْبصا ام ثيحف ءز فصني نيلضافتملا دادعالا رطس يف ةفّصضنمل

 تدرا يتلا جردلا كلترتو وهف ناك امث راتوالا لودج يف ةفيملا ىاوثلاو قئاقدلاو جردلا نم سانا

 1) 000. ىلا لس 2) 000. اط2- - نر 000. كايد - 4) ممموأ ذم هميازوعي ع 5) 0001. جيلكناأإ فصن

 6) 0 ىنكك - 7) 000. ةصاح لس 8) 000. ةنصع ةيعانعناو. - 9) نأ. نيبي سس 10) 000. و - 141) (0ن01: ددعلا

1» 10,1 



1. 9,1“. 
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 000 )| تلا اذا هش يف اهرشع تو برش نم نوك اه وه ةرئادلا سو ناو .ةرئادلا كت
 )200 ثالث نع سلا وع نوكف كلال نم عمتجيب ام رذج يال يف ورم اهرطق فصن

 ضبا امولعم لضافتلا يف اهنيب يتلا سوقلا تو نوكحب ةرئاد نم نيرتولا ”نيسياس نيس ل نآو

 مث ةرئادلا فصن ىلا رخآلا مال ىتتبي ام رتو يف نيسوقلا نم .ةايعاو قو برنت نأ كلذو

 يف نيسوقلا نيب يتلا سوقلا كلت رتو وهف لصح اف رطقلا ىلع مس اممهنيب يذلا لضفلا 3

 ندقلت نأ كلذو انما امولعم نوكي اهفصن رتو نإ ةرئاد نم رتولا ةمولعم سوق "لك ناو ٠ لضافتلا

 برضف ىقبي ام فصن لن ' مث هلك ةرئادلا رطق ن نم ةرئادلا فصن ىلا سوقلا كلت مال ىقب ام رتو

 نيتمولعم نيسوق لك ناو :سوقلا كالا نيضتارتو اون لصنع اف: كلذ زد ذهوي ”مث هلك طقلا يف

 كلت رو ناف:ةدحاو سوق اريصت ىتح انمِجف ىرخالا نع امهادحا: تبكحر اذا ةرئادلا نم نيزتولا

 ام رتوو ىرخالا يف نيسوقلا نم ةدحاو لكرتو برضت نأب كلذو اًضيا امولعم نوكي ةعومجلا سوقا

 ىلع مسقفف منيب ام لضف ذخوي مث ضيا ىرخالا يف ةرئادلا فصن ىلا اهنم ةدحاو لك مال ىقبي

 هسفن يف برض اذاف ةرئادلا فصن ىلا ةعومجلا سوقلا كلت مال ىقبي ام رتو وهف لصحمي اف هلكر طقلا

 اله هرب | سوقلا كلت رتو وه ناك ىتبب ب ام رذج ذخاو هسفن يف انورضم رطقلا ةلج نم صقتو

 فصن يف ةمولعملا ةقابلا راتوالا ميج جرتسلا ةركقملا تنايللا هتبسوبو مسيلا اذه ىلعو .نيسوقلا

 لم هنم فعاضتي امو دحاولا ءزيلل يذلا رتولا لثم ناهربلاب ةمولعب تسيل يتلا راثوالا !ءاو :ةرئادلا

 ك7 ججر_خت ام ناهربلا قيرط ىلع باسحلا جرت ال اهن اذ كلذ هبشا امو ةناغثا و ةعبرالاو نينثالا

 ةبسأ نم معا اهسوق ىلا ىرغصلا سوقلا رتو ةبسن نا ناهربلاب م آس هنكلو راتوالا كلتو يسقلا

 ناكو ناهربلا نيمزاغم علو فصنلا رتوو فصنلاو ءزلا رتو ناك 0 اهسوق ىلا يتقبل سوعلا رو

 هباع ديز اذا ءزج داو فمصنلا رتو نم لحي يذلا واسم تنستاو ءللزو| قلن «ليصاو

 عابرا ةثلثلا رو ذخأ ”اذاو باسحلا يفد هلق نم مقب الو نضس-"فالتتنا اذن سلو هئأث لثم

 هذامه ىلع دحاولا ٠ ءرجلا رو ملع 7 دحاولا ءزلا رتو كلذ ن٠ ميتجي ام راص 5 لثم هيلع ديزف

 يسقلا دادقا يف هلا جاتحي ام ناك لو .اّضيا ةمولعم ةرئادلا فصن ءازجا راتوا عج تراص ةهجلا

 1) 00.1. نيمولم.م س- 2) 021. دحاو - تر 2؟ءوؤإ 13
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 ثلاثلا بابلا

 لوادبلا يف يسقلا فاعضأ راتوا فاصنأ تابثإو ةرادلا ءازجا راتؤا رادقا ةفرعم يف

 ءاهب لمعلا نم كلذ عبتب ام ميمجو

 طمحم نا موق ركحذف هوبرق مهنا ع ادلع نم ةرئادل ريقي رافتم ف لئافالا فلتخا دق لاق

 .نيعبسو دحا نم ءيشو ءازحا ةرشعو هلاثما ةثلث هلا تدرخا ١ لاق .لثملا عبم 5 اجرك لاثما ةثلث ةرئادلا

 لكلا رشعو ةثث وهو نيردقلا نيذه "نيب ام وهف موهتلا باحصاو لضافلا سوبملطب هيلع لع يذلاو
 يسقلا تناك اذا راتوالا عضو يف كلذ ة_قةبقح ملع ىلا نيرطضم انْسلو دحاولا لثلا سدس عبدو

 كلذ ف انياع رضي ملو اهراتوا لبق نم كلذ مل ائاو مولمم:ر دق ضب. نم .اهضعبلا نسل : راتؤالاو

 باسألا حراخم ةومسل |ءزح نيرشعو ةئام نويلط ”هلزأ كلذلو انش مك رطقلا ضرفن نا يفررض

 ؟ 8: ةرئاد لك نب تونلا يل ناهربلا حضَو دقو '.باتكلا اذه يف لسن ضيا هيلعو ميلا اذه ىلع

 تاسحلا لبا أم ىلع ا ءزح نوت 5 ناب دّقف كلفلا ةرئاد ل رادةمو اهرأيق فصن رادقم وه

 رادقملا ضيا |مرح لا ل كل و نوكو |ةزح نيتسو ةنامئلث ةرئادلا 50 يذلا رادقملا وهو

 نطألا .ةلج م ضقت لم يف ةرئادلا: قم سدشلا واثر .اذإو نيريعوب قنا ركلات
 انهم لولا ةفوافمب سوق زل كالذكو .هتيتادلا عج و ونيك ناك نيم اهي نسوا

 يف ابورضم رطقلا عيمج نم كلذ نم عمت ١ لات هسفن يف سوقلا كلت رتو ن اذا ام ةرئاد

 عب درتو ّنإو .ةرئادلا فصن ماهل ةقابلا سوقلا تو وه هنم لّصحي ام ناك ىقبي ام رذج ذخاو هسفن
 ةرداد لك لف رشعلا نتو شامي يفا_ه لم او برض لم نم مسمن هب ام رذح وه ةردادلا

 اهرطق عبد كلذ نم ممتجي ام ىلا فيضأ اذا هسفن يف اهرطق فصن برض نم لّصحي ام نوكي

 ما سثعلا رو وه ىت امو ةرئادلا رطق عيد رادقم هم نفل عيمبجلا رذح ذخأ م ةسفن ِق انورضم

 1) 000. نيتام - 2) 2ءموا زد نك(. - 8) 000. هلزن ام



 ب ١

 0 03 ٠ 9 5 هى

 ” لال ف فلو مقاما مرا ءاولا | 2| وشن ظل

 0 1 اب دس يش اك لل حبلا دي رو راو

 0 الل للا يل ول ل ل الا ا

 0 0 او ا اة ا ل د ال ل

 0 ا و لا ا ا ل
 31 يل ج3 3 0 7 3 0 3 يل ٍى

 3 7 ا 3 0 .. د2 فص 2 عا ل

 جن 0 5 1 7 5 3 3 ين |
 5 : 3 ١ 101 ا : فلا ا

 ا ا و ل ل او ل لا 3 3 4 3 39 . 5 : 97

 نت | يد ا ل ا ا علا - ل 117 3
 1 نلزاا ييشألا 1 دج يل با بياع 2-1

 0 ل اا ا ا ا تحك | يحك | يي | ث |[ رف 4 2 6 4 1: 7 1 0

05 . 0 31 ٌّ 3 7 [- 

 0 ىلع اري سل ل نيل 0 يحل بلا ديل هول ب

 سنجلا ىلا نيلودجلا د_حا يف ترظنو لفسالا ىلا ىلعالا تطّسبف لفسا ىلع ىلعا اًسنح مسقت نا

 "0 هباع همسقت نا تدرا يذلا سنجلا يزاوت نا ىلا هئازإب تحرفف طوسملا كلذ هلا ريصب يذلا

 هللاو لا نأ ءاغنا احرد كا جرخ هلثم ىلع اسنح نوف اك كلذكو ءاحرد كل لصح

 ٠قشوتلا



 فن

١١ 

 سنج .همزاب امنا لب ناي يف .سانجلالا مذه شنب برش نم ماع يت ض

 كلذ نم عملا ن اف جردلا يف تبرض اذا جردلا نأ كلذو ضيا جرد وه جردلا رذج َناف طق حردلا

 يناوثلاك جاوزالا سنج نم اهنم ناك اه ةيقابلا سانجالا رئاس نم جردلا نود يتلا روكلا هاف .جرد

 فيضلا رادّتمب هنم مفرا وه يذلا سنإلا نم نوكي هرذج ناف كلذ لكاش امو سداوسلاو عباورلاو

 قئاقدلاك دارفالا سنج نم ناك ام اماو ناو اهرذح يتلا عب ؛اورلاو قئاقد اهرذج يتلا يناوثلا لثم

 لاريش قع هيد يذلا سما ىلا ليسن نيرآلا دود رذح هل سيلف كلذ لك اش امو كلاوثلاو

 اماو © .عئاو لا دخل عدا 0 يناوثلا ىلا طسنت قئاقدلاك ةطبرشلا هذه همزاتف جاوزالا سنح

 رتل رمش نأو قالا رثكألا طاذا لقالاب رثكألا فاسسأ ست باه تس ا ا

 يق فاناستسا كس اان نكعا:ىلا كلك يف انج اذأو ”موسقملا وه ّلقالا ناكاذا رثكالا نم لقألا

 قاب اماو .احرد ةمسقلا: لصاملا ناك جرد ىلع ارد انمسفق ةليرشلا كلت ىلع روذللاو بورضلا

 كلل 7 لوا هلو هقئرع تناك بفك .لعالا ىلع لفسالا م ف 10 جردلا نود يتلا سائجالا

 هنم ممتجي يذلا ناك هيلع مق يذلا للا نابف اذا يذلا سنا نم عقب ةمسقلا نم لصاملا

 كلذكحو قاقد اهنم لصح تمسق ة اذا اهئاف قئاقدلا ىلع يفاوثلا 0 مولا سنإلا ىل لا اًدئاع

 ناف لفسا ىلع عا سنج م ا أماو .ىناوث لضصحي 7 ناك عباورلا 1 نقار ١١ عنق 4 ضيا

 ةمسقكو .احرد لصاملا 7 ة هيلع مشي مث لفسالا ىلا ىلعالا سنجلا طّسب نا كلذ يف هحولا

 لبصحي ام ناك سداوسسلا كلت لع تعسف مث سداوسلا ىلا حطسي اذ اهباظ سداوتسلا ط0
 روسكلا سائجا ةمسق نم كلل لصحي ام فرعت نا تدرا اذاو .انفصو م اجرد ة_عسقلا كلي نم

 يف وا با لودح يف لأطأف هركحذ مّدقتلا لودلا اذهب ا مفرا يه يتلا سانجإلا 3 ةلفاستملا

 لوا تارا ةثرلل يف هتاارغ سأح ىلع همسقت نا 35 يذلا سنجلا تش ايه دا لودجأ

 يذلا سنجلاذ رخآلا لودجلا يف هنم عفرا وه يذلا سنإلا يزاوت نا "ىلا هنازإب حرخأو هلب
 نماتملالا كالت .نم موسما "نم ةمسقلاب كل' لسحب يذلا وف رو كملا مانجا نم هلا 00
 تدرا اذا كلذكو .موسقملا سنجلا ىلا داع هيلع هّنمسق يذلا ىلعالا سنجلا يف هتبرض اذا يذلاو

 1) 000. |١ ٠..... س- 2) 000. ب لس 3) 26هءه6 1م 600. - 4) 000. ىثي
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 اا ها كا مك ا يا ورا 0ث دوا اب | عند

 ينك < 0 للا ا ا لا يم 3 قد
 7 ا 4 ل و . 1

 0لتر لا مك“ نيم | يح | ف | وف
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 تجرخف كلاوثلا لوا نكيلو تنش نيسنللا يا ةقرولا ضرع يف يذلا با لودج ْنم تذخاف ثلآوت

 :» وهو عباوس هيزاوي يذلا تببلا يف تدجوف ةقرولا لوط يف يذلا با لودج 'يف عباورا ايزاوم هنم
 ءازإب اهنم تجرخو عباورلا با لودج نم تذخا ول كلذكو .بورضملا هيلا داص يذلا سنجلا

 نا سانجالا نم ديرت ام لكب لئقت كلذكو عبوس هيف تدجو رخآلا با لودج. يف يتلا ثلاوثلا 03
 برضإاذا ام وه ناك دادعالا يا نم قّلْطُم ددع لكرذج نا وهف © رذجلا ىنمم اًماو 8" هللا ءاش 6

 طرشلا اذهل مزالب سيلف سانجالا هذه ريذجت اماو .ضورفملا ددعلا كلذ وه هنم عمتجملا ناك هلثم يف



1) 

15 
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 روسكلا فيات نآوش دبل ييييبكلا برض !ءاو .داعسألا يف ةامسألا برش نمل رتنآلا دعا ىذا

 نإ لها روسككلا ف رودكلا برض اماو .دحاولا نم روسكلا ردق ا ف نأ وا داحآلا رد

 جردلا يف ترض اذا جردلا نأ هكللذو ءديحاولا نم خآلا نيكلا ردي نبش اهنا نربكلا لا ىَري

 ناك ىناوثلا يف تبرض اذاو قئاقد ناك قئاقدلا فيس اذاو احرد ير نم ممتجي 5

 وه كلذ نم ممتجمي يذلا إف اهولتي امو عباورلاو ثلاوثلا يف اهنم ترطب 5 كلذكو ناو ممتجملا

 انتم بنج لك برطعااؤلا هنا قئاهربتو 0 نم جردلا نود امو هذ برص يذلا ّلقالا سند نم

 اذا قئاقدلا نأ كلذ لاثم # جردلا نعوه "هطاطخما ردت هنع لطم هنم عمتجي ام ناك هنسفن يف

 ياك عاام كلذكو ثلاوث ناك يناوثلا يف تب رض اذاو ناوث مدنجل َنِإف قئاقدلا يف ترض

 ناك يناوثلا يف تارا اذا اهتإف يناوثلا أهاو .طاطحنالا يف ميلا اذه ىلع يرجي جاورلاو ثلاوثلا

 ةعوارمب ىلللا ادد نموت درك لماوخ قل ناك يارا | قر اذاو عباور ممن تلا

 مق اذا هللا ةفاضاب وأ برضب سانجالا هذه نم سنج نم ممت# ددع لكو ٠ . مسرلا اذه ىلعو ىرجملا

 يذلا سنجلا ىلا ايار“ كلذ نى لصحي اب ناك 56 راج اهلاونايلا ىهتتب ىتلا نيّدسلا ىلع

 امهدحا نم صم نا جيتحا كلذ نم رثكأ وا سانجالا هذه نم نيسنج نم ددع ّلكو هنم ىلعا وه
 م اة زح حن 0 اي ه4 ىلعا وه يذلا سنجلا نم 00 هاف ذدعلا نمي هنف اهم رثكا :

 ٠ ىلعالا سنجلا نم يب ام عم كلذ نم ىّتبب اج بستحيو ةجاملا ردقب كلذ نم صّمْنو هيلا فاضي

 انعم منجي يذلا ناك ناف راودالا ىلا هلل ن اف ةفاضالاب تاكرللا لوصف نم اهنم ممتحا اف جردلا |ماف

 . ىتب أم 00 راودالا ل 0 نيج ةئالث رودلا رادقمو راوذا وا دحاو رود نم رشا

 ةجاطلا ردقب مدتها نم صقتبف دود هيلا فيضأ اهددع هب "يني ال ام جردلا نم صّقني نا جيتتحا اذاو
 نم ملعتف اهنم سنج يف دوسكلا وا جردلا سانجا نم اسنج ٍبريتلابا تدرا اذاك" .ىقت تقلا ١
 51 كاذ هيف موسرملا تببلا فا يابس دحا نم نث لودجلا اذهب اهنم كلل ممتجتي ام ريص» سنجتب يا

 ّس 'ةماقتشا لع تيبملا كزذ' نم جرخلأو ري ا وه تس شلح ٍُق ف اهلارضت *تزأ نكت لا

 ريض يذلا سنجلا وهف روسكلا نئانجلا نم هيا يذلا كيلا نا .تدؤلي ينذلا رشمآلا سلا" يزاق
 يف عباور برضت نا تدرا كنا © كلذ لاثمو  .برضلا نه كل مانعا يذلا :يثلا كلذ هيلا

 1) 008 طاظحملا سل 2) 000. ىزحم لس 3) 0000. بهتنا - 4 دلل. ىقب س 5) نا فيض
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 2 لا

 2 لك



 يناثلا بابلا

 ةمسقلاو روذجلاو برضلاو كالفلا ةراد ميسقت ف

 5 برق اهنم ةجح ريغب كلذ يف اا از نيّتسو ةئاثالث كلفلا ةرئاد اوأزح لئاؤالا نإ لاق

 لا كلطنلا نم ةكسرجدتم ريغ“ ةظت. لع سلا اج لكك يل ةسلا م ددع نم ءازجالا هذه ددع

 نم ريثكا ةحصح تسل يتلا روسكلا نم كلذ ريغو عدد كأكو فصن هل دع هنإبو اهلا دوعت نا

 ةسيرأب ةنسلا مسقتو نيبالقاو نيلادتعا بجوت كلفلا نم طق:عبرا ىلع سمشلا اوقلأو دادعالا
 زاتحا هنع ثدحب يذلا لصفلا ىلا اهم ةطقن لك اوفو ءاتشو فيرخو فيصو يبد ةنيابتم ماسقا

 10 ىلا مسقني لوصفلا هذه نم لصف لك ناك نيقرطو طسو اذ دب يذ لك ناك [و ءاهب سمشلا < 5

 لضفا ةيعببرلا ةطقنلا اودجوو اًمسق رشعانثا كلفلا ةراد ماسقا نوكت نا كلذل بوو هانا 2

 . دوعصلا يف سمشلاو لينا دعب نم ةدايزلاب اهنم ئدتني راهنلا نأل ءادتبالاب اهالواو طقنلا هذه

 ءادتبال لكاشم ةرارملا كلا لئام بطر لصفلا اذه عبطو ةرارلا ىوقتف يلامثلا اهكيف كسلا لا

 راع انئثالا هذه ىلت ينلا دوا اودجو مث .اهنم 0. باسح ءادتبا اولعحت ٠ ءاشالا نوكو وشنلا

 15 دوصلا هذه تناك ناو هلت ىتلا ةروصلا مسأ اهنم جرب 9000 ةروص رشعاتنثا جاما ةامسملا امسق

 مم© كبتحلا © هلم اا هلا راصف نامزلا لوط ىلع اهب ةأمسملا جايبالا عضاوم نع لوزت دق

 تلا مث هبل لا سأل مث © ناطرسلا » مث  ءازوللا » مث « روثلا »

 بدوو ٠ .46 توملا » مث « وأذلا » مث < يذإلا » م« نيت » مث © برشعلا 9 3

 ءازحاالا هذهو نيّتسلاو ةئاهثثلا كلفلا ةرئاد ءازحا نم هتضحن !؟زح لونين جاربألا اذه نم جبب لك

 نواس ىلا جس او ةققد ( أكو قئاقدلا كو 4 نيس ل | مسقنت : اهني نيرو لكو ارو انما ف

 ةمسقلا نه ملا ذم ىلعف كلذ دعب امو ةثلاث نيس ىلا ميس اهنم ةناث لكو يناوثلا ىعس اضيا أامسق

 نيددع دحا فعاضت نأ وهف © برضلا ىنعم اءاو 8 .ةئثابلا سانحإلا نم مول (م اهدبي امو رشاوعلا ىلا

 1) (000. هتطقن



 تساقا ال ' يفإو » .هداهثتساو هركذب لوقا - هفصو لوطن لمتو رم هللا كاك زي

 امو موهنلا تاكرلل يردوا بتكلا فالتخا ىلع تفقوو هف ركفلا تنمداو ملعلا اذه يف را

 . يف انها عمتجا امو هياع عل امو لامتالا نه اهف هولصأ ايف لأكل ن نه اهيعضاو ضد لع 2

 حوربلا. كلف لم ف د امو ةعدقلا ةاشرألا نا" اهفاضرأ تسق امل نامزلا لوط ىلع موجنلا تاكرح

 تاقواو نينسلا نم 1 رادقاو انقل فانصا نم هريغت ريذت امو براقتلا نم راهنلا لدعم كلف نع 5

 كلذ حيض يف ٠ َّت رح اهتاقواو تافوسكلا نامزا اهباع لايعتا يتلا ريل تالاصت او لوصفلا

 دو الراو ركفلا لوطو رآظتلا ماعنإ دعب يطل فوزللا 6 يف سويملطب بهذم ىلع هماك-إو

 ةضراعلا بابسالاو للعلا ىلع لدو ههوجو نم كلذ ىعتت دق ناك ذا همسر ام اسم هرثا 0

 « ةمس رابتعالاو ةندملاب رمأف هتقيقح يف كنب الو هتيم مذ ال يذلا يددملاو ّيسدنهلا ناهربلا هفأ

 ١ نو ىلعوه هاوي امك نام ذل لوط ىلع هداص رأ يف هءاع كلردتْس نأ زوجي دق هلا وذو هدعب 0

 كلذ يف كشوو- فرقنا, الا كفن" "ةعيست ةنئاتتب اهناللو ةعاللا واللا رظن نم هريغو
 هعورف نم دو مللا اذه لوصا نم لكشف ام تيب قايل ان مدا مههتسأ ام هف تحضوا اناتك

 نىك اوكلا :تاكرس ف ضاعتعو موتا ةعانص يف هيلع لمعو هب رأت نملاةبادهلا ةزدس هب. كانمل

 اسال ني قيقا نحت شا اهتدحو ام ون ىلع جوربلا كلف ةنطْنم نم اهعضاومو

 لوادبلا نم هنف ىكاوكلا تاكرح جازختتسا تاعجو هيلا جاتحي امم هريغ كلذ ىلا تفضأو لامتالا نم 5

 . قيذحت ,للع ناحتمالاو ذر ناك اه.و ةَقّرلا ةناكع هيف بّسحي يذلا مويلا نم راهنلا فاست 0

 .قفوتلا هللابو ىلا: هللا ءاش نإ هلك كلذ

 1) 000. ناو - 2) 000. قيت - 3) 000. اهودتا سب 4) 000. علت سخرب : ؟©[ عامك ةيعوطتعو نأ "60عوأب

 ط]1جأغم : < ةط:هعالق ». - 5) 2ءعقأ ذظ 01
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 كدت بالا

 نأا_ةكخا 1 ري ِق

 5 هناا هيلع ءانثلاو ه ذ لح هللا دم رق اك د حس هتس ياو ا قدم أ لوا نإ لاق

 قئالخلا قاخ يذلا هلل دمملا # .هتاكربو هللا ةحرو 000 مهياع هئامثاو ل متاخ ىلع ةالصلاو
 32 وج ١ كر 05 3 - ه1

 "ال اديدع ءىش لذ ىصحاو أمأَع ريل لي اس وز هب # اهنثزلاو هاش رومالا ردو هثردقب
000 

 بناتك يف 3 سل الو كاذ ن4 ىلصلاول ضر يا و اقامت ١ ىف ىفاورذ لاقم 0 بري

 ىدهلاب ا هلوسرو هع ادم نأ ديك هل تاق هنعو كلا الإ هلا ال نأ ل نيم

 0 نيرفاكلا رباد هب مطقو نيئمولا هن دف نوكركلا هرك ولو هلك نيدلأ ع را 0 نيدو

 ىلا هتسل نيعباتلا ىلعو نيبختألا هباعصا ىلعو نيبطلا هلا ىلعو هللع هللا لص نيملاعلا ىلع ةح هلعحو

 '000 ااعلو هل اهتساو ةيبترم اهانساو دلزنم مولملاب_فرشا نم نإ «.دضير املأ 9ف .ندلا مو

 ناسنالا عسل 1 ململا دعب لقعال ةضايرو مهفل ةكذتو رظالاو ركفلل ا اديدحت اهدشاو 0 اهدملاو

 ةفرعك عافتتالا مب ب ليلا ميسح نم كلذ ِف 0 | موهللا ةعالس م ع هنن ىدلا م عئارش نم هلهج

 #9 ليريلا عضاومو اهناصققو لبللاو راهنلا ةداينو نامزالا لوصفو 1 0 روهشلاو ل هد

 ىلا اهتابسانم رئاسو اهكالفا بتارمو اهلاكشا لدبتو اهعوجرو اهتماقنسا يف فكاوكلا ريسسو امهفوسكو

 ةمسو قلاذلا ةمظع هْنُك ةفرعمو ديحوتلا تاثإ نم هيف ركفلا مادأو رظنلا رعنأ نم كلذب كرذي ام
 لل ٍفالتخأو ضل تانايملا قاَحيف نإ لئاق نمزع 38 هيك فيلو هتردق ليلجو هك

 لجو ع لاذع ٠ لو : يملأ ف لمج ي ذل كرات ىلاعتو كرابت لاقو بانل يلوأل تاَيآل راها

 م انو راو 0 سبأ لسعتلا وه هل :| يمس لقد 5 - اًروُن مل ليل لَ أوم
 ممو» وع .ه دو د يا تا 7

 صاصنقا م ري سلا 0 نسكلا ه هذ لح + أي لش نينسلا ددع اومأ 3 لِزاَم هردقو

 1) 000. آالالر 12, - 2) 00. آناكاك11, 28, - 3) 008, 22315, 3. - 4) 000, 125, 33 66 ةكلنآر 9. - 5) 01
 0م. 111, 10 تا الاكل, 7. ب 6) 000. لباق. ب 7) 0من, 111,187. ب 8) هن, >اكللر 62, ل 9) هو, 23, 63.

 10) 002, 3, 5. ع 11) 0010. آمال, 4.
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 ىدتبي اهنم يتلا ةدحانلا ةفرعمو هيف هتاقواو دلب لك يف ةفلتخلا هرادقاو سمشلا فوسك ةفرعم يف

 لودإلاو باسملاب هلمعو .كلذ ةدوصو سلا ةرئاد نم فوسكلا ليخبو

 نيخ لك يف جوربلا كلف نم ليما بكاوكلا ةسمخلا عضاوم ةفرعم يف

 اهعوحرو ةريدتلا .ةسمخلا ككوكلا ما م ةفرعم يف

 اهتاهحو جزل ةسمْلا كاوكلا ضورع ةفرعم يف

 اهنافتخاو ةريهتلا ةسمللا ىكاوكلا روهظ ةفرعم يف

 سلا ادع ةَرْيجْلا :شقيو: ةتاثلا تكاؤكلل'نوكب ىلا" ةسلشلا :لاك شالا ةفرغ ف

 اهكالفا ةعسو اهمارحا مظعو اهراطقاو ضرالا نع بكاوكلا داعبا ركذ يف

 لوطلا يف لودجلا يف اهنم هيلا جات ام عضاوم متمزو دصرلاب بكاوكلا رْئاس ةكرح ةفرعم
 ١ ْ ٍ دال

 لاخلا نم هن رهظب امو ًةريدمو ةلبقم لاقتنا ةكرخ كلفا نا تاهملطلا باكا ركذ اهف

 لصالا يف هبف تناك يذلا عضوملا ىلا سْثلا ةذوع دنع ةنئاكلا نينسلا ليواحت تاقوا ةفرعم يف

 كاف ىلع عامشلا كنقلا اذا :لكاوكلا ”ضورع سسخب نوكيا ملا تالاصتالا رادقا قرقحت .يف

 كالا عابرا نإ 5 فر يلا م ةفر عم . ف

 : .٠+ يرعتوا اهلطلا جونو ذل قلك ةنامزلا راهنلا تاعاس ةفردل ةحواطسسا م ةئاقلا ةماخرلا لعق

 : ةيسودولا 0 ؟ وهو هيه اخرلا ِ ةليقلا و فرد ' فكو 1

 5 تانآلا 32 ةعصو ةضنسلا تلو كلفلا ةسه لع يتلا كلا هعض ةنضو ناكل مق

 هع لع هللا 0 هنوع ىلب اع هلل ديطظاو 5 نوسمحو ةعبسم 7 باتكلا ليص اصقت زيف اذهو

 1 1 ىنكساوكلا اس, أ هقررأام ازرع نأ جزئاانا 108111 و 111 هتاثلا بكحاوكلا - 2 نئاكلا 3

 3) 0 قبلا



 ١ هج. 1 م

1-0 

-- 

 نإ |

 9 م |

5 

 م

 5 ليقف ايلا كن رعلاو مورلا يرأَت جورب ١ كتللقا ٠ ندق ىت يذلا سما عضوم ةفرعم يف

 فرسكلا لو: نسل قط مئانلا لق ند يناثلا فالتخالا نم كلذ عم بكرتي امو ةّيسملا

 سا نع هدعبب هناصقتو رمقلا ءوض ةدابزو ضرالا نع نيربنلا دعبو

 اهتالاحو ةريمتلا ىكاوكلا كالفا ةفص يف

 صعب نب ل م كلذ ضع ةفرعمو طرقلاو سرفلاو .مهرلاو برعلا رأت ةف رءش ف

 قاستلا دعب نم نيك تل ىلعسولا ةلدتءملا تاعاسلا .ىهو دلب لك يف ميوقتلا تاعاس ةفرعم يف

 تقولا كلذ يف بكوكلا طسو فرم نيح لكي تاكرملا جرختست اهبو ةّمَرلا ةنيدب راهنل
 نادابلا تاعاس ىلا تاعاسلا هذه لبوحتو لدلاو راهنلا تاقوا نم

 علاطلا لبق نم تاعاسلا ةفرعمو ليللاو راهنلا تاعاس لبق نم رشعانثالا.توببلاو علاطلا ةماقإ يف

 3 تقو لك يفو موي لك يف جوربلا كلف نم يقتبقملا رمقلا عضوم ةفرعم يف
 رمقلا ذا |ههيلع .نوكحي نيذللا ٍناذلا» سأرلا ابمهو يبونهلاو يلامثلا دقعلا عضوم ةفرعم يف

 ضرعلا يف
 لاهشلاو .بونلا ةهح ىلا جوربلا قاطن نع هدعب وهو رمقلا ضرع ةفرعم يف

 قفالا يحاون يف هرادقاو ضرعلاو لوطلا يف رمقلا يف ضرعب يذلا رظاملا فالتخا ةفرعم يف

 15 5 تاهجب هيف كلذ هنع ضرع يذلا ب

 تس نيب ايف يتلا عافترالا ةرئادك يف هرظنم فالتخا لبق نم ضزالا نع رمقلا دعب ةفرعم يف
 جوربلا كلف نم رمقلا عضومل ةعطاقلا قفالاو سورا

 ءامسلا نم هف د يذلا هعضوم تعسو اهرخاؤاو روهشلا لئاوا يف لالهلا ةيور ةفرعم يف

 (م نأ نزل لادطاو ءيشلا نم هف ام لع هتروصو قفألا نع كلذ دنع هعافتراو

 50 تنش اهيا طبقلاو مورلا يأت ةّيققملاو ىطسولا رقلاو سمشلا تالباقمو تاعامتحا ةفرعم يف

 نرمكلا ئدتي انمنم يتلا ةيحانلاو نادلبلا يف اهتاقواو اهرادقاو ةيرمقلا تافوسكلا ةفرعم يف

 لودجلاو انانطلا هلمعو كلذ ةروصو رمقلا ةرئاد نم ءالخنالا نوكم اهم يتلا ةيحانلاو

 1) ('نيآ. ةلهالا
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 جوربلا قاطن نع ةلئام تناكاذا راهنلا لّدعم كلذ نع ةريلا وا ةاثلا ىكاوكلا داعبا ةفرعم يف

 يف جوربلا كلف“ نم اهضاوم لبق نم اهمم ءامسلا طمّسوتنت يتلا جوربلا كلف ءازجاو ضرعلا يف

 ضرعلاو لوطلا

 نامزاو .اضيا اهتحتو ضرالا قوف هثكم ضيا اه فكاوكلا دحا < راهن نا فصن ةفرعم يف

 اهنتو ضرالا قوف كانا

 تش اهعم ىتلا ةجردلاو , دحا اهعم علطي يتلا جوربلا كلف نم ةجردلا ةفرعم يف

 بكاوكلا ٍضعب سايقب ةعاس نم .لئالا ن م يمي ام ةفرعم يف

 لبللا نم ةيضاملا تاعاسلا لبق نم 0 | ضعب عافترا ةفرعم يف

 قفالا نع هعافترا لبق نم نك اوكلا دحا تعع“ ةفرعم يف

 جوربلا ءازبجا نم هعم ءامنلا طسوتي امو راهنلا لدعم كلذ نع كاوكلا دحا دعب ةفرعم يف

 5 لم ضيا 38 هو .قفالا ةرئاذ نم بنذب وأ هئم علطي يذلا عضوملا تع“ ةفرعم لبق نم

 راهنلا لدعم كلف نع جوربلا كلف نم

 نع هدعب لبق نم بكوكلا ضرعو جوربلا كلف ءازجا نم بكوكلا هيف يذلا ءزإلا ةفرعم يف

 امولعم ناك اذا هعم ءامسلا طسوني يذلا ءزطلاو راهنلا لدعم كلف

 لانا لوطلا ين كلفلا يف اهعضاوم بسرت ىلع يف 1 ام داعبا ةفرعم يف

 مانالا يف ىلعسولا سمثلا ةكرحو دصرلاب ةدوجوملا ةيسشلا اةنثلا "نامذا لوط دادشم لطم ل

 كلذ لبق نم نينسلاو روهشلاو

 ءازجا نم دسبألا هدب عضاوم نم هعم رهظي امو سمن! ةكصر> فالتخا ةفرعم يف

 ظ ظ ظ جوربلا

 فيكو هتليل مم رخآ مويراهن ىلا هتليا عم موي راهن سبق اذا اهيلايل مانألا فالتخا رادقا ةفرعم يف

 شعب ىلا اهنمب نم لّمثتو لوحت
 تالباقملاو تاعاتجالا تاقوا يف فالتخالا نم اهيف زهظب امو هتاكرحو رمقلا كالفإ ةفص يف

 1 126معا زذ0 00166, - 2) 000. نامز

 كي
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 عضاوم ركذو لاهشلا ىلا هنع لثاملا راهنلا لعمل ةيزاوملا طوطألا نم طخ لك صاوخ ةفرعم يف

 ضرالا ةردوص باتك يف ضرعلاو لوطلا ةمولعملا ةرماعلا ضرالا

 نوكت يتلا يسالا يهو نادلبلا قافا رئاود نم اهبراغمو فيصلاو ءاتشلا قراشم ةعس ةفرعم يف

 نم براغملاو علاطملا تح ىمسيو قفالا ةرئاد يف جوربلا كلف عضاومو راهنلا .لدعم كلف نيب

 / قفالا ةرئاد

 ًاضورفم ناك اذا لوطالا راهنلا ةدابذ لبق نم يلاعشلا هطقلا مندا ةفرعم يف

 ١ ضورفملا بطقلا مان لبق نم لوطالا راهتلا' ةدابز ةفرعم يف

 ناك اذا كلذ ةف رعمو [طسب لظلا ناك اذا رخآلا لبق نم امهدحا لظلاو عافترالا ة ةفرعم يف

 (ًماق لالا

 10 ميج يف راهنلا نم تقو لك ينو داب لك يف قفالا ةرئاد نم لظلاو عافتزالا تمس ةفرعم يف
 قفالا ةرئاذ نم سشلاو: سورلا تعم لع زوجت يتلا سوقلا مطقت اموهو جوربلا كلف ءازجا

 ظ بيغلإو ماظل ّدح نم

 "00 جمس نم هسم رمظ امو بونجلا ثم وهو دلب لك يف راهللا فصن طخ ةفرعم يف

 3 ىتش تاهجب هتفرعمو لادتعالا

 15 لك يف قفالا نم ةضورفملا جوربلا كلف ءازجا مم راهنلا لدعم ا سا

 يا علاطم ةفرعم نم كلذ عبتي امو دلب لك يف جؤربلا علاطم نعسيو ضزالا عضاوم نم عضوم

 هذه لش نم.جوربلا كلف ءازحا ةفرعمو مقتسملا كلفلا علاطم فو علاطملا هذه ف م هحو

 ليوحتو ةينامزلا لبللاو راهنلا.تاعاس نامزاو ةلدتعملا اهتاعاسو لبللاو راهنلا سوق رادقمو ملاطملا

 شعب ىلا اهنمب
 د دصرلاب ققالا نع اهب يلاهتلا بطقلا عافترا وهو نادلبلا ضورع ةفرعم يف

 موي لك يف راهنلا فاصنإ تقو يف سملا عافترا ةفرعم يف

 لظلاو عافترالا ةفرعمو سمشلا سابق لبق نم ملطب امو ةعاس نم راها نم يمي ام ةفرعم يف

 , ماعلا
 راهنلا تاعاس نم ينمي ام لبق نم عافترالا ةفرعم يف
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 101. 7. ييهيرلا نمحرلا كلبا نيس

 رلش 0 لآ - 0 دس 4 ينلا ىلع نأ كم

 موهنلا باسح ف هنع هللا افع ىناتبلا بور ينارحلا تا نب رباح نب دمحم رصو م عماج

 .اهريسقت اذهو 1 نوسمحو ا باوبألا نم هف أ م ةلجو نع 1 أهريدس عضاومو

 باتكلا ردص يف

 ضب ىلع اهضعب اهتمسقو اهريذجتو ضعب يف اهضعب ءازجألا برضو كلفلا ةرئاد ميسقت يف ب 3
 عبتي امو لوادجلا يف يمقلا فاعضأ راتوا ٌفاصنأ تاإو ةراذلا ةازججاراتوا راذقا ةفريش ف

 اب لمعلا نم كلذ

 هدوعص يف هتارمو هتاهجو لمملا اذه ةءزجنو راهنلا لدعم كلف نع جوربلا كلف ليم رادقم شذ

 ميقتسملا كلفلا نع سمشلا ليم وهو هطوبهو

 راهنلا لدعم تحت“ ةضورفملا جوربلا كلف يق عمراهنلا لدعم كلف نم ماطب ام رادقا ةفرعم يف » ٠

 لك يف راهنلا فصن كاف يف زوجتو جوربلا رت ضيا رادقالا هذهبو ٠ اوتسال طخ ىمسي يذلا
 ميقتسملا كلفلا يف جوربلا علاطم كلذل ىعسيو ضرالا نم مضوم

 1) 0. عبس 2) 8عءلزودو ؟1لعاسم ىلا نادللا يف



 + وت“



 : اصلا جيزلا باتك"
 فللات 1!

٠. 

 ينارحلا ياس نمي تاستس نب قنشسم تام يبا ٠

 يلاتبلاب ٍفرعملا

 سلدنالا دالب نم لابدوكسإلا ةدلب ةبتكحمب ةظوفحلا ةخشلا نع لقت ظ

 هيشاوح قآعو ةيديتاللا ةغللا ىلإ همحر تو هحيدصو هغبطب ىتعا

 ونين ولْركَم روتكحدا

497/8 
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 ىملطظعلا ةيمور ةئيدع مبط

 ةريسملا ودوك ةنس
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